
2019  -  2016

أوت 2020





اجلمهورية التونسية
اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية

حـالة حقـوق اإلنسـان فـي تونـس
التقريـر الوطنـي 2016 - 2019

أوت 2020



حـالة حقـوق اإلنسـان فـي تونـس
التقريـر الوطنـي 2016 - 2019

صــــادر  عـــن
الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية

النسخة الصادرة سنة  2020

I S S N
2724  -  6930

جميع الحقوق محفوظة
الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية

العنـوان

 8 نهج السينيغال، الفايات، تونس البلفيدير، 1002 - تونس
الجمهورية التونسية

اهلــــاتف : 858 783 71 216 +
الفاكس : 037 784 71 216 +

csdhlf@csdhlf.tn
www.csdhlf.tn



قـــائمـــة المحتويــــــــــــات

  كلمة رئيس الهيئة
  المقدمــــــــــــة

1 - التقرير الوطني حــول حقوق اإلنسان: األهداف ومنهجيــة اإلعــداد والصعوبــات

2 - الهيئـة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األســاسية: اإلطــار القانوين واملهــام

3 - السياق السيايس واالجتامعي وأثره عىل حالة حقوق اإلنسان: طريق املكتسبات والعرثات

4 - اإلطــار املؤسيس: املؤسســات الوطنيــة لحقــــوق اإلنســــان

البـــاب األول - الحقــوق المدنيــــــة والسيــــــاسية

  القسم األول – اإلطــــــار القــــــانــــــوني
1 - النصــــوص الدوليــة واإلقليميــــة

2 - النصــــوص املحليــــة

  القسم الثاني - واقــــــع الحقــــــوق المدنيــــــة والسيــــــاسيــــــة 
1 - الحــق يف الحيــاة

2 - الحــق يف السالمــة الجسديــة

3 - الحــق يف السفــر والتنقــل

4 - الحــق يف التجمــع السلمــي

5 - الحــق يف تكويــن الجمعيــات

6 - حريــــة الضميــر واملعتقــد

7 - الحــق يف حمــايــة الحيــاة الخــاصة

8 - الحــق يف النفــاذ إىل املعلــومــة

9 - الحــق يف املشاركــة السياسيــة وتقلــد الوظائف العــامة

10 - الحق يف حريــة الرأي والتعبيــر واإلعــالم

8
10

10
17
20
40

47

49
50
54

65
65
70
75
80
85
92
96

101
105
108



البــــــاب الثاني - الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  القسم األول – الحــــــق فــــــي العمــــــل 
1.1 - اإلطار القانوين للحق يف العمل

1.2 - واقع الحق يف العمل

  القسم الثاني - الحــــــق فــــــي التغطيــــــة االجتمــــــاعيــــــة
2.1 - اإلطار القانوين للحق يف التغطية االجتامعية

2.2 - واقع الحق يف التغطية االجتامعية

  القسم الثالث - الحــــــق فــــــي الصحــــــة
3.1 - اإلطار القانوين للحق يف الصحة

3.2 - واقع الحق يف الصحة

  القسم الرابع - الحــــــق فــــــي مستــــــوى معيــــــشي الئــــــق 
4.1 - اإلطار القانوين للحق يف مستوى معييش الئق

4.2 – واقع الحق يف مستوى معييش الئق

  القسم الخامس - الحــــــق فــــــي التعليــــــم
5.1 - اإلطـار القـانوين للحــق يف التعليـــم

5.2 - واقــع الحـــق يف التعليـــم

  القسم السادس - الحـــــــق فــــــي المــــــاء
6.1 - اإلطـــار القــانــوين للحــق يف املـــاء

6.2 - واقــع الحــق يف املـــاء

البــــــاب الثــالــث – المســـاواة ومنــاهضــة التمييــــز

  القسم األول – حقـــوق النســـاء والمســـاواة بيـــن الجنسيـــن
1.1 - اإلطار القــانوين – الترشيعــات الخــاصة بحقــوق النســـاء

1.2 - اإلطار املؤسسايت – املؤسسات الفاعلة يف مجال حقوق النساء

1.3 - واقع حقـوق النســاء واملســاواة بني الجنسيـــن

113

117
117
118

122
122
122

124
124
125

127
127
127

130
130
131

133
133
134

135

137
137
162
168



  القســم الثــاني – حقــــــــوق الطفــــــل 
1.2 - اإلطار القـانــوين – الترشيعات الخاصة بحقوق الطفل

2.2 - اإلطار املؤسسايت – املؤسسات الفاعلة يف مجال حقوق الطفل

3.2 - واقع حقوق الطفل

  القســم الثــالــث – حقـــوق األشخـــاص ذوي اإلعـــاقـــة
1.3 - اإلطار القانوين – الترشيعات الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

2.3 - اإلطار املؤسسايت – املؤسسات الفاعلة يف مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

3.3 - واقـــع حقــوق األشخــاص ذوي اإلعــاقــة

  القســم الرابــع - حقـــوق المهـــاجريـــن والالجئيــــــن
1.4 - اإلطار القانوين – الترشيعات الخاصة بحقوق املهاجرين والالجئني

2.4 - واقع حقوق املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء يف تونس

  القســم الخــامس - التمييـــز العنصري والتمييـــز على أســـاس اللون
1.5 - اإلطار القانوين مبنع التمييز العنرصي والتمييز عىل أساس اللون

2.5 - اإلطار املؤسسايت – املؤسسات الفاعلة يف مجال مقاومة التمييز العنرصي

3.5 - واقع التمييز العنرصي والتمييز عىل أساس اللون

الخــــاتمـــة والتوصيــــــات

  المالحــــــــــــق
ملحــق عدد 1 : الشكاوى الواردة عىل الهيئة خالل الفرتة من 2016 إىل 2019

ملحــق عدد 2 : قامئة الصكوك الدولية واإلقليمية املصادق عليها من قبل الدولة التونسية

ملحــق عدد 3 : قامئة الصكوك الدولية واإلقليمية غري املصادق عليها من قبل الدولة التونسية

181
181
187
190

199
200
202
204

213
214
217

223
223
228
230

233

251
253
265
268



حالة حقوق اإلنسان يف تونس
التقريــــــر الوطنــــــــي  2016 - 2019

8

 كلمـــــــة رئيــــــس الهيئــــــــــــة

إنه ملن دواعي الفخر أن أقدم لكم باسم الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية هذا التقرير 

الوطني حول حالة حقوق اإلنسان يف تونس، وهو أول تقرير يتم إعداده بعد الثورة، ومع أن القانون 

املؤسس للهيئة ينص عىل إعداد التقرير وفق دورية سنوية إال أن اإلمكانيات املتاحة مل تسمح بإعداده 

وفق الوترية املشار إليها، فجاء هذا التقرير ليغطي الفرتة املمتدة من 2016 إىل 2019.

وخالفــا لتقريــر النشــاط الذي يقدم حوصلة لألنشطــة التي أنجزتهــا الهيئة، يتضمن التقرير الوطني 

لثالثة عنــارص  تقييمه  املعنية من خالل  الفرتة  تونس خالل  اإلنسان يف  لحالة حقوق  تقييميا  عرضا 

أساسية أولها اإلطار الترشيعي للحقــوق والحريــات، ثم اإلطار املؤسسايت متمثال يف املؤسسات الرسمية 

وغري الرسميــة الفــاعلة يف املجــال، وثالثــا مــدى إعمــال تلك الحقــوق والحريات وضامنها عىل 

أرض الواقع مبا يسمــح باستكشاف الجوانب اإليجابية يف املنظومة الوطنية لحقوق اإلنسان والتعرف 

لحقوق  الفعيل  اإلعامل  يضمن  مبا  وتداركها  إصالحها  الواجب  القصور  جوانب  عىل  الوقت  ذات  يف 

املواطنني وحرياتهم األساسية.

الدويل  القانون  الوطنية مع  الترشيعية  املنظومة  توافق  بتقييم مدى  نتاجا لذلك  التقرير  كام يسمح 

لحقوق اإلنسان ومدى احرتام الدولة اللتزاماتها الدولية املوجبة مبقتىض املعاهدات واالتفاقيات الدولية 

واإلقليمية املصادق عليها، وكذلك مدى انخراطها يف املجهودات الدولية لحامية حقوق اإلنسان بأصنافها 

وأجيالها املختلفة من خالل بيان املعاهدات التي صادقت عليها الدولة أو انضمت إليها وتلك التي مل 

تصادق عليها أو أصدرت بشأنها التحفظات، آخذين يف االعتبار خالل هذا الدرس والتقييم مبدأ عاملية 

حقوق اإلنسان والتكامل بينها وعدم تجزئتها.

وماماّ ال شك فيه أال يخلو هذا التقرير كأي عمل إنساين من النواقص واألخطاء، وهو لذلك معروض 

عىل املسؤولني بالدولة وعىل مختلف الفاعلني من الجهات الرسمية واملجتمع املدين وبالدرجة األوىل 

أصحاب الحق من املواطنني إلبداء الرأي بالنقد والتوجيه واالقرتاح، فام من شأن ذلك إال أن يساعدنا 

ويساعد » هيئة حقوق اإلنسان « الدستورية يف مقبل األيام عىل تطوير تقاريرها القادمة.
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ومن املهم أن نشري أن هذا التقرير ميثل مثرة مجهود مشرتك قام به فريق تألف من أعضاء الهيئة 

ومن الجهاز اإلداري، كام ساعد يف إنجازه مجموعة من الخرباء وأصدقاء الهيئة، وال يسعني هنا إال 

أن أتوجه لهم جميعا بجزيل الشكر. وال يفوتني أيضا أن أشكر املنظامت والجمعيات الصديقة التي 

ساعدت يف إنجاز التقرير بأشكال مختلفة وخاصة من خالل مدنا باملعطيات، ونذكر منها الجمعية 

التونسية  واملنظمة  اإلنسان،  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة  الدميقراطيات،  للنساء  التونسية 

ملناهضة التعذيب، والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، وجمعية » إبصار « لرتفيه وثقافة 

ذوي اإلعاقة البرصية، ونقابة الصحفيني التونسيني، واملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية، 

ومركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية.

ويتوجه شكرنا بشكل خاص إىل كل من املعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان وهو رشيك أسايس للهيئة 

العليا الذي وفر الدعم املادي والفني إلعداد التقرير، وكذلك مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان 

بتونس الذي ساعدنا منذ انطالق العمل عىل التقرير بتقديم املشورة والدعم الفني.

توفيـــــق بودربـــالة
رئيس الهيئة العليا لحقوق اإلنسان

والحريات األساسية
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  المقــــــــدمـــــة

التقريــــــر الوطنـــي حـــول حقـــوق اإلنســــان :    .1
األهـــداف ومنهجيـــة اإلعـــداد والصعوبـــــات  

نص الفصل الثاين عرش من قانون 2008 )القانون عدد 37 الصادر يف 16 جوان 2008 واملتعلق بالهيئة 

العليا( عىل أن الهيئة العليا » تعد تقريرا وطنيا سنويا عن حالة حقوق اإلنسان والحريات األساسية ينرش 

للعموم «. كام أشار الفصل الرابع من األمر عدد 1767 الصادر يف 9 جوان 2009 واملتعلق بقواعد تنظيم 

الهيئة عىل أن اللجنة الفرعية للتقارير العامة مكلفة بالخصوص بإعداد مرشوع التقرير الوطني السنوي 

عن حالة حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف تونس.

ونصت » مبادئ باريس « التي تشكل املرجعية الدولية األساسية يف املجال يف تعريفها الختصاصات 

ومسؤوليات املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عىل أن هذه املؤسسات مطالبة » بإعداد تقارير 

تقارير متخصصة « وهو ما يدعو العتبار  اإلنسان بشكل عام وكذلك  الوطنية لحقوق  الحالة  عن 

األدوات  بني  ومن  الهيئات  لهذه  املوكلة  املهام  صلب  يف  اإلنســان  حقوق  حول  الوطنية  التقارير 

األساسية التي من خاللها متارس مسؤوليتها يف متابعة أوضاع حقوق اإلنسان ومراقبة االنتهاكات أو 

التجاوزات التي قد تطالها.

يشكل التقرير الوطني للفرتة من 2016 إىل 2019 نتاج جهد جامعي اشرتك يف إعداده تحت إرشاف رئيس 

الهيئة األستاذ توفيق بودربالة فريق متكامل تألف من أعضاء الهيئة ولجانها الفرعية ويف مقدمتها لجنة 

التقارير العامة، وكذلك فريق من الجهاز اإلداري العامل بالهيئة الذي ساهم بجمع البيانات والصياغة 

املدين  املجتمع  منظامت  من  النشطاء  من  مجموعة  مشكورين  إعداده  يف  ساهم  كام  الفني.  واإلعداد 

العاملة يف مجال حقوق اإلنسان نذكر من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والجمعية 

التونسية للنساء الدميقراطيات واملنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الطفل واملنظمة التونسية ملناهضة 

لهم  شكرنا  ويتجه  » إبصار «،  وجمعية  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  واملنتدى  التعذيب 

جميعا ملا تفضلوا به من مساعدة يف توفري البيانات أو مراجعة األجزاء املختلفة للتقرير.
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بالرشاكة مع منظامت  إنجازه  يتم  أن  التقرير  األوىل إلعداد  املراحل  العليا منذ  الهيئة  اختيار  وقد كان 

املجتمع املدين العاملة يف املجال بالنظر للدور الذي تؤديه منظامت املجتمع املدين خاصة عىل املستوى 

امليداين، واعتبارا ألهمية الرشاكة بني املؤسسات الوطنية املستقلة واملجتمع املدين، وعمال مبا نصت عليه 

الفقرة  الشأن حيث أشارت  باريس « يف هذا  الصلة وتحديدا ما جاء يف » مبادئ  الدولية ذات  املعايري 

السابعة من القسم املخصص لطرق عمل الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان إىل رضورة أن » تعمد هذه 

املؤسسات نظرا للدور األسايس الذي تؤديه املنظامت غري الحكومية يف توسيع نطاق عمل املؤسسات 

الوطنية، إىل عالقات مع املنظامت غري الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها «.

وقد كان ملكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بتونس دور هام يف املساعدة عىل إنجاز التقرير من 

خالل تقديم الدعم الفني منذ الرشوع يف إعداده. كام لعب املعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان، وهو رشيك 

أسايس للهيئة العليا دورا أساسيا يف مختلف مراحل اإلنجاز منذ االنطالق يف العمل وحتى صدور التقرير 

من خالل الدعم الفني واللوجستي.

ويأيت صدور هذا التقرير الذي يغطي الفرتة من 2016 إىل 2019 بعد انقطاعه إلحدى عرش سنة حيث 

الثورة  التي صدرت قبل  السابقة  التقارير  للهيئة سنة 2008، وهو يشكل قطيعة مع  صدر آخر تقرير 

والتي كانت عبارة عن رسد لإلنجازات املزعومة للنظام السابق يف مجال حقوق اإلنسان يف وقت كانت 

فيه االنتهاكات ترتكب يف حق النشطاء والحقوقيني واملعارضني دون رادع ويف ظل أوضاع كان فيها اإلفالت 

من العقاب إحدى السامت البارزة للنظام السابق. كام مل يصدر بعد الثورة أي تقرير يشمل أوضاع حقوق 

اإلنسان خالل الفرتة من 2010 إىل 2015.

لقد متيز عمل الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية بعد الثورة بالعمل عىل القطع مع الوضع 

الذي كانت عليه يف السنوات السابقة، حيث عمل أعضاؤها وطاقمها اإلداري عىل تحويلها من مجرد 

» ديكور « رسمي غايتها األوىل تلميع صورة النظام الحاكم إىل مؤسسة تسعى للعمل بأكرب قدر ممكن 

من االستقاللية واملهنية، وتسعى لالضطالع مبهامها يف حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها وفق ما أتاحته 

النصوص القانونية املؤسسة رغم محدودية هذه النصوص وجوانب القصور فيها، ووفق ما نصت عليها 

النصوص الدولية ذات الصلة. ويف هذا السياق عمل أعضاء الهيئة وطاقمها اإلداري عىل تطوير أدائها يف 

مجاالت عدة نذكر منها عىل سبيل املثال تطوير منظومة أرشيف الهيئة وخاصة منها أرشيف الشكاوى 

الواردة عليها منذ سنة 1991 والتي ناهز عددها يف نهاية 2015 11.000 عريضة، والعمل عىل تطوير 
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مناهج وإجراءات متابعة هذه العرائض والشكاوى، وتطوير املنظومة االلكرتونية ملعالجتها، مبا يزيد من 

فاعلية الهيئة يف هذا املجال. كام متت إعادة تصميم موقع » واب « الهيئة بشكل يسهل التعرف عليها 

ويسمح تقديم الشكاوى عن طريق املوقع، والعمل عىل تطوير كفاءات اإلطار العامل بالهيئة من خالل 

املقرتحات حول  وتقديم  بشأنها،  التقارير  وإعداد  للسجون  بزيارات  والقيام  متخصصة،  تدريبية  برامج 

مشاريع القوانني املعروضة عىل مجلس نواب الشعب واملتصلة بالحقوق والحريات.

كام عملت الهيئة عىل ربط الصلة مع منظامت املجتمع املدين وخصوصا العاملة منها يف مجاالت حقوق 

اإلنسان وتأسيس الرشاكة معها. فتم تنظيم عدد من الدورات التدريبية املشرتكة نذكر منها عىل سبيل 

املثال الدورة التدريبية حول الوقاية من التعذيب التي انعقدت يف مارس 2018 بالرشاكة مع املنظمة 

التونسية ملناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان واستهدفت العاملني يف الهيئة 

العليا وأعضاء الجمعيات، كام نذكر مجموعة الورشات التي انعقدت بني ديسمرب 2018 وفيفري 2019 

بالرشاكة مع جمعية » إبصار « حول مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجالس البلدية، ونظمت الهيئة 

النوع االجتامعي  التونسيات دورة تدريبية حول  الناخبات  العليا يف جويلية 2018 بالرشاكة مع رابطة 

لفائدة موظفي الهيئة، إضافة إىل القيام بزيارات للسجون ومراكز اإليقاف بالرشاكة مع املنظمة التونسية 

لدى  االحتفاظ  حول  عميل  ودليل  التعذيب  مناهضة  حول  تدريبي  دليل  وإصدار  التعذيب  ملناهضة 

فنية حوب  ولوحات  املنظمة، كام نظمت يف 2019 معرض صور  نفس  بالرشاكة مع  العدلية  الضابطة 

عقوبة اإلعدام بالرشاكة مع االئتالف الوطني إللغاء عقوبة اإلعدام. كام شاركت الهيئة يف إنجاز الدراسة 

من  ومواقفهم  التونسيني  تصورات  حول  التطبيقية  االجتامعية  العلوم  منتدى  أعدها  التي  امليدانية 

إصالحات الخدمة القضائية واألمنية يف تونس.

الوطنية املستقلة والقيام بأنشطة  التعاون مع املؤسسات  العليا إلرساء وتطوير عالقات  الهيئة  وسعت 

مشرتكة معها، وتجىل ذلك بشكل أسايس من خالل االنخراط يف » رابطة الهيئات الوطنية املستقلة « التي 

أنشأت يف إطار مبادرة مشرتكة بني الهيئات الوطنية التونسية بدعم من مركز الكواكبي لحقوق اإلنسان 

والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان واملعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان.

كام عملت الهيئة العليا عىل تطوير عالقاتها مع املنظامت الدولية ويف مقدمتها املفوضية السامية لحقوق 

بتقارير  املساهمة  التعاهدية من خالل  املتحدة  األمم  بتونس، وكذلك لجان  اإلنسان من خالل مكتبها 

التعذيب  مناهضة  للجنة  تقدميه  تم  موازيا  تقريرا  الهيئة  فأعدت  الحكومة،  لتقارير  موازية  أو  ملحقة 
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باألمم املتحدة خالل دورتها املنعقدة يف شهر ماي 2016 والتي نظرت خاللها يف تقرير الدولة التونسية، 

كام ساهمت بتقرير ملحق لتقرير الحكومة الذي قدم ملجلس حقوق االنسان يف إطار آلية االستعراض 

املقررين  أو  اللجان  بعض  مع  اللقاءات  عديد  2017، هذا عالوة عىل  فيفري  الشامل يف شهر  الدوري 

للوقاية  الفرعية  اللجنة  أعضاء  مع  العليا  الهية  مقر  يف  انعقد  الذي  االجتامع  بينها  من  نذكر  الخاصني 

من التعذيب التابعة لألمم املتحدة يف أفريل 2016 بحضور الهيئات الوطنية املستقلة ومكتب املفوض 

السامي لحقوق اإلنسان، وكذلك اللقاءات التي انعقدت مع املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع 

السلمي يف سبتمرب 2018.

كام عملت الهيئة عىل املستوى الدويل واإلقليمي عىل تطوير عالقاتها مع باقي املؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان، فتم ربط الصلة ب » الشبكة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان « )GANHRI( والشبكة 

االفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )NANHRI( و» الجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان « )AFCNDH( و» الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان «، واملساهمة يف 

اجتامعاتها وأنشطتها، وإنشاء عالقات تعاون مستدامة معها.

كام سعت الهيئة إىل بناء الرشاكة وإقامة عالقات التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان األجنبية نذكر 

بفرنسا،  اإلنسان  لحقوق  االستشارية  الوطنية  واللجنة  اإلنسان،  لحقوق  الدمناريك  املعهد  باألساس  منها 

واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان باملغرب.

ويندرج إعداد هذا التقرير يف إطار هذا التوجه الهادف لدفع الهيئة العليا لالضطالع مبهامها، وقد تكرس 

هذا املجهود بشكل واضح منذ بداية 2016 بعد أن تم تعيني أعضاء الهيئة يف شهر فيفري من نفس السنة.

ويأيت اصدار التقرير حول أوضاع حقوق اإلنسان يف تونس خالل الفرتة من 2016 إىل 2019 يف ظل أوضاع 

الدميقراطي  التحول  تهدد مسار  تزال  سياسية واقتصادية واجتامعية وأمنية صعبة، ويف ظل مخاطر ال 

برمته، كام أنها تنعكس سلبا عىل أوضاع الحقوق والحريات بشكل عام. ولهذه األسباب يشكل التقرير 

أداة مهمة للتنبيه بهذه املخاطر والصعوبات، كام أنه يشكل أداة تساعد مختلف الفاعلني الحكوميني 

وغري الحكوميني يف مجال حقوق اإلنسان والفاعلني السياسيني ويف مقدمتهم صناع القرار إىل االنتباه لهذه 

املخاطر والصعوبات واتخاذ التدابري الكفيلة مبواجهتها. فمن خالل عرضه بشكل دقيق بناء عىل معطيات 

ملموسة لوضع الحريات العامة والفردية يف البالد يسعى التقرير إىل إعطاء صورة واقعية عن مدى تطور 
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تطورا  التي شهدت  املجاالت  أبرز  بيان  واألسباب مع  العوامل  تراجعها محاوال رشح  أو  الحريات  هذه 

أو تراجعا. ومن خالل التوصيات واملقرتحات التي يتضمنها فهو يهدف إىل اإلسهام يف تطوير السياسات 

والربامج الكفيلة مبواجهة النواقص املحتملة والتنبيه إىل أوجه القصور يف تلك السياسات.

وإذ يشكل رصد االنتهاكات والتجاوزات التي ميكن أن يتعرض لها املواطن إحدى األدوات األساسية لعمل 

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فإن التقرير الوطني من خالل اعتامده عىل نتائج هذا الرصد املستمر 

سواء  الترشيعات  رصد  أن  كام  البالد.  يف  والحريات  الحقوق  حالة  لتحسني  أساسية  أداة  كذلك  يشكل 

النافذة منها أو مشاريع القوانني املعروضة عىل مجلس النواب لبيان النواقص التي قد تتضمنها وتسليط 

الضوء عليها يف التقرير الوطني يجعل منه أداة تساهم يف تطوير الترشيعات الوطنية باتجاه مزيد من 

التالؤم واملواءمة مع دستور البالد واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت لها تونس، وكذلك الشأن 

بالنسبة للسياسات والربامج املعتمدة من قبل الدولة.

وميكن القول إن التقرير الوطني يكتيس أهميته بشكل أسايس من خالل رصده ملا ميكن أن يشكل تحسنا 

أو تراجعا ألوضاع الحريات سواء كان ذلك يف الترشيعات أو السياسات أو املامرسات اليومية ملوظفي 

الدولة وخاصة املسؤولني عن نفاذ القوانني. وبشكل موازي يوفر التقرير لصناع القرار والنشطاء والباحثني 

واإلعالميني مؤرشات عن مدى تطور وضع الحقوق والحريات أو تراجعها خالل حقبة من الزمن وكذلك 

املقارنة بني حقب مختلفة من خالل مؤرشات ومعطيات ملموسة مبنية بشكل أسايس عىل أعامل الرصد 

املوكلة للهيئة مبوجب النصوص القانونية والرتتيبية املؤسسة لها واملعايري الدولية ذات الصلة.

ميكن للتقرير أن يصبح مرجعية أساسية للتعرف عىل حالة الحقوق والحريات يف البالد إذا تم العمل عىل 

تطويره بشكل مستمر يف السنوات املقبلة وإصداره بشكل منتظم ووفق املنهجية املوىص بها من قبل 

األمم املتحدة، وإذا متكنت الهيئة الدستورية املقبلة من العمل بشكل فاعل ومبزيد من االستقاللية مقارنة 

مع الهيئة الحالية وفق ما نص عليه الدستور وما تضمنه القانون األسايس عدد 51 الصادر يف 29 أكتوبر 

2018 واملتعلق بهيئة حقوق اإلنسان، ووفق ما دعت إليه » مبادئ باريس «.

تم إعداد التقرير مبساعدة مثينة من املعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان حيث تفضل مسؤولو املعهد يف 

مكتب تونس وكذلك يف املقر الرئييس بكوبنهاغن بتقديم املساعدة الفنية يف الغرض وكذلك الدعم املايل 

لتغطية جزء هام من الكلفة املتصلة بإعداد التقرير وطباعته ونرشه.
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كام كانت املساعدة التي تفضل بها مسؤولو مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بتونس عىل درجة 

وحلقة  الهيئة  ألعضاء  عمل  ورشة  عقد  يف  متثلت  الغرض  يف  فنية  مساعدة  بتقديم  األهمية  من  كبرية 

تدريب لفائدة الجهاز اإلداري حول منهجية إعداد التقرير، وكذلك يف تقديم املشورة والدعم الفني أثناء 

مراحل إعداد التقرير.

كام تم االعتامد يف تحرير مختلف أجزاء التقرير عىل البيانات التي تم تجميعها من خالل أعامل الرصد 

التي قامت بها الهيئة للتجاوزات بناء عىل الشكاوى الواردة عليها من املواطنني والزيارات امليدانية التي 

الدولية، وكذلك  املنظامت  قبل بعض  املوجهة من  الحاالت، واملراسالت  الهيئة يف بعض  أعضاء  بها  قام 

املقاالت والبيانات الصادرة يف وسائل اإلعالم. وال بد من اإلشارة يف هذا السياق إىل محدودية ونواقص 

رصيد الشكاوى والعرائض الذي اعتمد عليه فريق العمل. فالعرائض الواردة عىل الهيئة تنقصها عديد 

املعلومات األساسية بخصوص الحاالت املعنية، كام أن املنظومة املعتمدة للترصف يف العرائض والشكايات 

للشكايات  التقنية  املعالجة  بإجراء مختلف عمليات  تسمح  تكن  مل  التسعينات  منذ  تركيزها  تم  والتي 

ومتابعتها واستخراج ما يتالءم منها مع مقتضيات التقرير الوطني.

كام تجدر اإلشارة إىل استعانة فريق العمل بالبيانات التي تفضلت بتوفريها منظامت املجتمع املدين يف 

للدفاع عن حقوق  التونسية  الرابطة  الخصوص  منها عىل وجه  ونذكر  عنها،  الصادرة  وبالتقارير  تونس 

الطفل،  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  واملنظمة  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  والجمعية  اإلنسان، 

واملنظمة التونسية ملناهضة التعذيب، ونقابة الصحفيني التونسيني، واملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية 

واالجتامعية وجمعية » إبصار « لرتفيه وثقافة ذوي اإلعاقة البرصية، مام يجعل من التقرير الذي بينا 

أيدينا يف جزء منه إحدى نتاجات الرشاكة التي أسستها الهيئة العليا مع املجتمع املدين.

كام نشري أنه تم الرجوع بخصوص بعض املعطيات والبيانات الكمية إىل التقارير التي أعدتها الحكومة، 

وعىل وجه الخصوص التقارير املوجهة للجان التعاقدية ومجلس حقوق اإلنسان ومالحظات وتوصيات 

هذه اللجان، وكذلك بعض التقارير الصادرة عن الوزارات.

ومن الناحية العملية، تم تكوين فريق عمل مزدوج متألف من أعضاء الهيئة ومن الجهاز اإلداري. وتوىل 

الفريق عقد مجموعة من ورشات العمل لضبط منهجية إعداد التقرير ومحتوياته ومختلف فصوله. كام 

تم عرض املسودة النهائية للتقرير عىل جميع أعضاء الهيئة ملراجعتها وإبداء الرأي بشأنها.
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وقد واجه فريق العمل مجموعة من الصعوبات كانت من بني األسباب التي أدت إىل عدم صدور التقرير 

يف موعده وبدورية الصدور املنصوص عليها يف النصوص املؤسسة للهيئة، إذ كان من املطلوب أن يصدر 

التقرير سنويا يف موعد ال يتجاوز نهاية الثالثية الثانية من السنة.

وميكن تبويب هذه الصعوبات عىل النحو التايل:

• أوال، انعدام التجربة لدى اإلطار العامل بالجهاز اإلداري للهيئة يف مجال إعداد التقارير الوطنية 	

التقارير  حول حالة حقوق اإلنسان بشكل مستقل وموضوعي، فكام تم اإلشارة أعاله مل تكن 

تصاغ  نصوصا  صورته،  وتلميع  السابق  النظام  بإنجازات  اإلشادة  غايتها  نصوصا  سوى  السابقة 

بالهيئة ويتم مراجعتها بالقرص الرئايس. كام مل تكن لدى الجهاز اإلداري أو الطاقم الفني الخربة 

وقد  عام.  بشكل  التقارير  إعداد  مجال  يف  أو  واالنتهاكات  التجاوزات  رصد  مجال  يف  املطلوبة 

الجمهورية من  رئاسة  اعتامدا عىل موظفني ملحقني من  العليا لسنوات عديدة  الهيئة  عملت 

اختصاصات ال متت بصلة ملجال عمل الهيئة. وظلت الهيئة تشكو من قلة املوارد البرشية وخاصة 

من اإلطار املتخصص إىل حد صدور التقرير الحايل.

• ثانيـــا، عدم تفرغ أعضاء الهيئة لالضطالع باملهام املوكلة لهم، ومع أن األمر عدد 1767 الصادر يف 	

9 جوان 2009 الذي أقر التنظيم الهيكيل للهيئة ينص عىل إنشاء لجنة إلعداد التقارير إال أنه مل يتم 

وضع أعضائها وال جزء منهم يف حالة تفرغ. وهذا بدوره أعاق إىل حد كبري عملية إعداد التقرير.

• ثالثــــا، ضعف املصادر املتوفرة بالهيئة. لقد جمعت الهيئة منذ سنة 1991 ما يناهز إحدى عرش 	

ألف عريضة. ومل يكن وضع هذا الرصيد ليسمح باستغالله بشكل ناجع، حيث مل تتم معالجته يدويا 

وال الكرتونيا مبا يتيح استغالله يف إعداد التقرير. ومل يكن باقي أرشيف الهيئة ورصيدها الوثائقي 

أفضل حاال. وقد أدت أوضاع الهيئة وعدم قدرتها عىل االستجابة لحاجات املواطنني من العارضني 

وأصحاب الشكاوى ضحايا التجاوزات واالنتهاكات وعدم قدرتها عىل التدخل الناجع للمساعدة يف 

رد الحقوق ألصحابها وتقديم املساعدة إىل عزوف املواطنني وفقدان الثقة بها، وكنتاج لذلك مل يبلغ 

عدد العرائض الواردة عىل الهيئة خالل السنوات من 2016 إىل 2019 سوى 640، عريضة وطاملا أن 

التقرير يعتمد بشكل أسايس عىل املعلومات التي توفرها الشكاوى والعرائض الواردة عىل الهيئة فإن 

شحاّ البيانات واملعلومات يف هذا املضامر أعاق إىل حد كبري عملية إعداد التقرير.

• رابعـــــا، القصور يف املنظومة املعلوماتية املعتمدة لتسجيل ومتابعة الشكاوى والعرائض الواردة 	

عليها، وغياب اإلطار املتخصص يف مجال املعالجة اآللية للمعلومات بالهيئة.
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الهيئــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األســاسيــة :  .2
اإلطــــــار القــــــــانــونــي والمهــــــــام  

تم إنشاء الهيئة تحت مسمى » الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية « سنة 1991 مبوجب 

األمر الرئايس عدد 54 الصادر يف 7 جانفي 1991. وقد جعل املرسوم من الهيئة لجنة استشارية لدى رئيس 

الجمهورية تنحرص مهمتها يف » مساعدة رئيس الجمهورية عىل دعم حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

وتطويرها « وال تبدي رأيها إال فيام تستشار فيه من قبل رئيس الجمهورية، كام ترفع له تقريرها السنوي، 

وهو الذي يعني جميع أعضائها الذين يتمتعون بحق التصويت وهم عرش شخصيات وطنية ومثانية أعضاء 

الرئايس. بينام تعني عرش وزارات  املعنية « وفق ما ورد بنص األمر  الجمعيات والهيئات  ميثلون » أهم 

ممثليها يف الهيئة وليس لهم حق التصويت أثناء مداوالتها.

وغني عن القول إن مرسوم 1991 مل يعط الهيئة أي استقاللية يف القيام مبهامها إذ ال تبدي رأيها إال فيام 

تستشار فيه وال تنجز من املهام إال ما يعهد به لها من قبل رئيس الجمهورية وال يرفع تقريرها إال لرئيس 

الجمهورية، فضال عن طريقة تعيني األعضاء الذي انحرص يف يد رئيس الجمهورية الذي يعني رئيسها وباقي 

األعضاء. واستمر العمل يف إطار مرسوم 7 جانفي 1991 إىل حني صدور قانون 16 جوان 2008.

تتمتع  وطنية  » هيئة  العليا  الهيئة  أن  عىل  األول  فصله  فنص   37 عدد  القانون  صدر   2008 سنة  يف 

بالشخصية القانونية واالستقالل املايل تهدف إىل النهوض بحقوق اإلنسان وحاميتها وترسيخ قيمها ونرش 

ثقافتها واإلسهام يف ضامن مامرستها «.

ومقارنة باألمر الرئايس لسنة 1991، أبقى قانون 2008 عىل عديد الجوانب السلبية، ومنها:

• إبقاؤه عىل تعيني األعضاء من قبل رئيس الجمهورية )الفصل 8(	

• تنصيصه عىل دور الهيئة يف أنها تتوىل مساعدة رئيس الجمهورية ومده باملقرتحات، وكذلك القيام 	

باملهام التي يعهدها لها رئيس الجمهورية )الفصل 2(

• كام قيد القانون مهمة الهيئة فيام يتعلق مبهام التقيص يف االنتهاكات والتجاوزات بالتكليف الذي 	

يسنده لها رئيس الجمهورية يف هذا الصدد )الفصل 2(
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• إال أن نفس القانون أدخل جملة من التعديالت اإليجابية ميكن حوصلة أبرزها فيام ييل:	

• تحويل الهيئة من » لجنة استشارية لدى رئيس الجمهورية « إىل » هيئة وطنية تتمتع بالشخصية 	

القانونية واالستقالل املايل «

• وكذلك 	 الجمهورية،  لرئيس  رفعه  عىل  االقتصار  وعدم  للعموم  الوطني  التقرير  نرش  إمكانية 

إمكانية إصدار البالغات والبيانات للعموم

• يف حني قيد مرسوم جانفي 1991 مهام التحقيق بالتكليف الذي يعطيه رئيس الجمهورية، منح 	

قانون جوان 2008 للهيئة إمكانية التعهد الذايت بأية قضية تتعلق بحامية حقوق اإلنسان )الفقرة 

الثانية من الفصل الثاين(

• تنفيذ 	 ومتابعة  الدولة  تقارير  إعداد  يف  واملساهمة  القوانني  مشاريع  يف  الرأي  إبداء  إمكانية 

توصيات لجان األمم املتحدة )الفصل الثالث(

• القيام دون سابق إعالم بزيارات للسجون ومراكز اإليقاف واالحتجاز )الفصل الخامس(، يف حني 	

قيد مرسوم جانفي 1991 زيارة السجون ومراكز االحتجاز بحصول تكليف من رئيس الجمهورية 

يف الغرض )الفصل 2 مكرر من املرسوم(

• قبول العرائض والشكايات )الفصل الثاين(	

• التعاون مع مؤسسات األمم املتحدة والهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين 	

)الفصل الرابع(

• للمساهمة 	 تهدف  مهام  الحامية  مهام  عالوة عىل  العليا  للهيئة   2008 جوان  قانون  أسند  كام 

البحوث  مهام  بإنجاز  تقوم  الهيئة  أن  عىل  الثالث  الفصل  فنص  اإلنسان.  بحقوق  النهوض  يف 

والدراسات يف مجال حقوق اإلنسان، وكذلك املساهمة يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان.

• وفيام يخص تركيبة الهيئة نص قانون جوان 2008 عىل أن الهيئة تتألف من األعضاء اآليت ذكرهم:	

• 15 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بصفتهم الشخصية من بني الشخصيات الوطنية 	

» املشهود لها بالنزاهة والكفاءة يف مجال حقوق اإلنسان «

• 12 عضوا ميثلون منظامت املجتمع املدين املعنية بحقوق اإلنسان يتم تعيينهم من قبل رئيس 	

الجمهورية باقرتاح من منظامتهم

• عضوان اثنان عن الربملان يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية باقرتاح من الربملان	

• الهيئة 	 بني  » التنسيق  اإلنسان، وتتمثل مهمتهم يف  املعنية بحقوق  الوزارات  13 عضوا ميثلون 

والوزارات التي ينتمون إليها « وال يشاركون يف التصويت، ويتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية 

باقرتاح من الوزارات املعنية.
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وإذ نعتقد أن القانون عدد 37 لسنة 2008 يستجيب إىل حد كبري إىل املعايري التي تضمنتها » مبادئ 

باريس « يظل يف رأينا القصور الذي أعاق قيام الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية بدورها 

كمؤسسة وطنية مستقلة قامئا يف رغبة النظام السابق يف عدم منحها االستقاللية الفعلية من خالل السامح 

لها بالقيام مبا أوكل لها من مهام مبوجب القانون، وجعلها مجرد ديكور وشهادة باطلة عىل احرتام النظام 

بالتزاماته الدولية يف مجال حقوق اإلنسان واحرتام املعايري الدولية ذات الصلة.

وكان لدخول البالد يف مسار التحول الدميقراطي وما نتج عنه من اتساع هامش الحريات بعد الثورة أثره 

البليغ عىل أوضاع الهيئة العليا، كام أن إنشاء عديد املؤسسات الوطنية املستقلة ولاّد بدايات ثقافة جديدة 

لدى النخبة السياسية والعاملني يف املجال الحقوقي وأصحاب القرار حول أهمية هذه املؤسسات ودورها.

للتحرك  أكرب  مجال  لديها  أصبح  إذ  اإلنسان  لحقوق  العليا  الهيئة  عىل  أثره  الجديد  السياق  لهذا  وكان 

الرتتيبية  والنصوص  املؤسسة  القوانني  يف  عليها  املنصوص  مهامها  ومامرسة  مستقلة  وطنية  كمؤسسة 

املنظمة لعملها، كام أصبحت لديها فرص أكرب للتعاون والرشاكة مع منظامت املجتمع املدين وكرس حاجز 

إقامة عالقات  بإمكانها  عام. وأصبح  املجتمع بشكل  قبل  املنظامت ومن  تلك  قبل  والنفور من  الرفض 

تعاون فعيل ودون قيود مع املنظامت الدولية ومع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف البلدان األخرى 

ومع الشبكات اإلقليمية والدولية كام نص عىل ذلك قانون جوان 2008.

إنشاء  الدميقراطي وقد تجىل ذلك يف  التحول  لدفع مسار  إرادة سياسية  اعتقادنا بوجود  أنه ورغم  إال 

توفري وسائل  يتم  مل  بدستور 2014،  تضمينها رصاحة  تم  5 مؤسسات  منها  مؤسسات وطنية مستقلة، 

املناخ  رغم  فظلت  والبرشية،  املالية  املوارد  مستوى  عىل  خاصة  للهيئة  الرضورية  العمل  ومستلزمات 

السيايس الجديد عاجزة عن أداء مهامها عىل الوجه األكمل.

ولكن رغم نقص املوارد متكنت الهيئة من تحقيق جزء هام من األهداف التي تم رسمها بعد الثورة إذ 

متكنت كام أسلفنا الذكر من ربط عالقات التعاون مع منظامت املجتمع املدين يف تونس وتجىل ذلك يف 

القيام بأنشطة وتحركات مشرتكة )نذكر من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان واملنظمة 

التونسية ملناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني واملعهد العريب لحقوق اإلنسان ورابطة 

الهيئة من  التونسيات وجمعية » إبصار « وغريها من املنظامت غري الحكومية(. كام متكنت  الناخبات 

السامية  املفوضية  الدولية وبناء عالقات رشاكة معها ويف مقدمتها  املنظامت  استعادة مصداقيتها لدى 
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لحقوق اإلنسان، وكذلك إرساء عالقات تعاون ورشاكة مع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف البلدان 

األخرى عىل غرار املعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان، واملجلس االستشاري لحقوق اإلنسان باملغرب، الخ(.

كام سعت الهيئة إىل القيام مبهامها يف مجال تلقي الشكاوى والعرائض وإعادة تنظيم أرشيف الشكاوى 

والعرائض ورقمنته وإنشاء منظومة الكرتونية للغرض، وربط الصلة بالشبكة الدولية ملؤسسات حقوق 

اإلنسان الوطنية والشبكات اإلقليمية مثل الشبكة االفريقية والشبكة الفرنكوفونية، وكذلك القيام مبهامها 

يف مجال متابعة التجاوزات واالنتهاكات وزيارة السجون ومراكز االحتجاز، وإعداد وإرسال التقارير للاّجان 

مبناسبة  الحكومة  لتقرير  ملحق  بتقرير  واملشاركة  التعذيب،  مناهضة  كلجنة  املتحدة  لألمم  التعاقدية 

الشامل  الدوري  لالستعراض  الثالثة  الدورة  إطار  يف  اإلنسان  مجلس حقوق  أمام  تونس  تقرير  مناقشة 

يف  االستشارة  بتقديم  مهامها  الهيئة  ومارست   .2017 ماي  يف  املتحدة  باألمم  اإلنسان  حقوق  ملجلس 

بهيئة  املتعلق  األسايس  القانون  املثال  منها عىل سبيل  نذكر  اإلنسان،  املتصلة بحقوق  القوانني  مشاريع 

حقوق اإلنسان والقانون املتعلق مبناهضة العنف ضد النساء.

البيانات  من  مجموعة  وإصدار  التدريبية  والدورات  املنتديات  من  مجموعة  تنظيم  الهيئة  تولت  كام 

للرأي العام بخصوص أبرز القضايا املتصلة بالحقوق والحريات. وأصدرت بالرشاكة مع املنظمة التونسية 

وأخريا  التعذيب،  مناهضة  حول  وآخر  العدلية  الضابطة  لدى  االحتفاظ  حول  دليال  التعذيب  ملناهضة 

وليس آخــرا إطالق املبادرة املشرتكة مع مجموعــة من منظامت املجتمع املدين التي متثلت يف إنشاء 

» التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات « بهدف متابعة أوضاع حقوق اإلنسان يف ظل الوضع االستثنايئ 

الناجم عن انتشار وباء » كورونــــا «.

السياق السياسي واالجتماعي وأثره على حالة حقوق اإلنسان :   .3
طريــق المكتسبــــات والعثــــــرات  

قبل أن تعصف رياح التغيري بتونس ما بني 17 ديسمرب 2010 و14 جانفي 2011 كان يحلو لبعض املراقبني 

تلقيبها ب » التلميذ النجيب « للدميقراطية وذلك استنادا إىل عدد من املؤرشات السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية يجتمع أغلبها تحت مظلة االستقرار والنمو)1(. كان ذلك يحدث يف إطار التسويق للمنظومة 

1. https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2005-4-page-9.htm#
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الفساد  استرشاء  عىل  للتغطية  بها  التالعب  تم  طاملا  مؤرشات  توظيف  خالل  من  القامئة  السياسية 

واالستبداد. وملاّا عرفت تونس هباّة شعبية انطلقت من أعامقها وتحديدا من مدينة سيدي بوزيد بعد 

إحراق محمد البوعزيزي لنفسه واستطاعت تلك الحركة أن تحواّل اليأس إىل بارقة أمل بأن أشعلت فتيل 

هباّة مواطنياّة عارمة ترفع لواء الكرامة والعدالة االجتامعية والحريات السياسية ومتكنت من إسقاط رأس 

النظام، رسعان ما هلاّل العامل » للتجربة الفريدة «)2( التي اتجهت رسيعا نحو إرساء أسس الدميقراطية 

بدال عن االستبداد. وبشكل عام، منذ سنة 2011 يكاد يجمع املراقبون عىل اعتبار تونس املثال الوحيد 

الناجح عىل مستوى االنتقال الدميقراطي، وخاصة باستقراء مآالت االنتفاضات التي تلت الثورة التونسية 

يف بعض بلدان املنطقة والتي أدت فيها االنتفاضات إىل اندالع نزاعات مسلحة فتكت بعرشات آالف 

الضحايا، كام تتواتر األخبار واملعلومات حول عودة األنظمة االستبدادية بأكرث رشاسة يف بعض البلدان 

األخرى التي انتكست فيها الثورات. إن سلمية املسار الذي عرفته تونس مقارنة ببلدان املنطقة التي 

غرقت يف النزاعات املسلحة، جعلها تواصل إيقاد جذوة األمل يف التغيري فوسمها الصحفي املغدور جامل 

الخاشقجي يف مقاله األخري الصادر يف 18 أكتوبر 2018 ب » الشمعة املضيئة «)3(.

الدميقراطي. ففي سنة  نهجها  استقرار  إمكانية  العامل حول  تونس تطمنئ  هنالك مؤرشات كثرية تجعل 

2019 احتلت املرتبة 53 من ضمن 167 دولة يف العامل فيام يتعلق مبؤرش الدميقراطية وفق تقارير وحدة 

التقارير الدولية سنة 2020 إىل أن تونس تحتل  » ذي إيكنوميست « للمعلومات)4(. كام أشارت بعض 

املرتبة األوىل عربيا يف مؤرش الحرية الذي يعتمد عددا من املعايري أبرزها التداول السلمي عىل السلطة 

عرب إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، والتسيري الدميقراطي والتوازن بني السلطات، واحرتام الحريات املدنية 

كحرية التعبري وحرية الضمري وحرية التنظم، وكذلك علوية القانون واستقالل القضاء)5(.

إن هذه املؤرشات تفيد بأن مسار االنتقال الدميقراطي قد أعاد بالفعل وإىل حد ما صياغة معايري العالقة 

وفتحت  االستقالل  بعد  ما  ملنظومة  التسلطي  النهج  الثورة  لفظت  أن  بعد  واملحكومني  الحاكمني  بني 

املجال أمام املشاركة الواسعة يف ترسيخ مبادئ املواطنة ويف قلبها جملة من الحقوق والحريات اللصيقة 

بالذات اإلنسانية.

2. https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-
%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9-
%85%D9%84/ 

3. https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/jamal-khashoggi-what-the-arab-world-needs-most-is-free-expres-
sion/2018/10/17/adfc8c44-d21d-11e8-8c22-fa2ef74bd6d6_story.html?noredirect=on

4. http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf
5. https://web.archive.org/web/20190426154133/https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/tunisia
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وألنها رؤية جديدة لعالقة الحاكمني باملحكومني تحاول القطع مع إرث ثقيل من االنفراد بالرأي والتعتيم 

عىل املعلومات والتضييق عىل الحريات العامة والفردية وانتهاك الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتامعية، كان ال بد من وضع إطار جديد يوضح املبادئ والقواعد التي تكرس هذه العالقة، وهو 

ثم  األوىل  االنتقالية  الحكومة  مع  بدايتها  كانت  مختلفة  أطر  يف   2011 سنة  منذ  فيه  الرشوع  تم  ما 

صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي وبعدها عرب املجلس 

دت اإلطار املعياري والهيكيل لحقوق  الوطني التأسييس. اكتست هذه املرحلة أهمية بالغة لكونها حداّ

اإلنسان يف تونس وانتهت إىل وضع دستور ثان للجمهورية التونسية يف 27 جانفي 2014. 

وألن صياغة املعايري والقواعد واإلجراءات وكذلك بعث املؤسسات والهياكل ال تكفي وحدها لتثبيت 

االنتقال  مبحصالت  اإلشادة  ورغم  للجميع،  األكمل  الوجه  عىل  مكفولة  اإلنسان  لحقوق  منظومة 

السيايس واالقتصادي واألمني  الوضع  املنقضية، فإن اهتزازات  العرش  السنوات  الدميقراطي عىل مدى 

بحقوق  التمتع  هامش  وقلاّصت  تكريسها  وعطاّلت  تبنيها  املعلن  اإلصالحات  سري  عىل  أثاّرت  ما  كثريا 

اإلنسان، واليوم تواجه تونس يف ذلك رهانات كربى. 

3.1 - حقوق اإلنسان في قلب اللحظة الثورية والتأسيسية

بالظلم  اإلحساس  أسباب  أحد  السابق  للنظام  السياسية  الدعاية  يف  اإلنسان  حقوق  توظيف  كان 

والقهر. ففي الوقت الذي كان فيه النظام يتباهى برتسانة من الترشيعات كتلك املتعلقة بحقوق 

املرأة والطفل وعدد من املؤسسات التي أرساها ليسواّق لنفسه، كان وحاشيته يحتكر الحياة السياسية 

التنظم  حريات  كبرية عىل  تقييدات  اليسار، ورضب  إىل  اليمني  من  معارضيه  عىل  القمع  وميارس 

سواء الحزيب أو الجمعيايت أو النقايب ونكاّل باملدافعات واملدافعني عىل حقوق اإلنسان. ويف الوقت 

الداخلية  الجهات  أرساها  التي  االقتصادية  املنظومة  شت  النمو هماّ يعتد فيه مبؤرشات  الذي كان 

رقعة  فاتاّسعت  الفساد،  دعائم  وركاّزت  عائداتها  ومن  اإلنتاج  عملية  من  املقصني  دائرة  ووسعت 

الغضب لتنطلق االحتجاجات االجتامعية بشعار مركزي » شغل حرية كرامة وطنية «. وملاّا قُمعت 

فعل  رداّة  وحشية  االلكرتوين  الفضاء  نشطاء  وتناقل  والنار  بالحديد  مواجهتها  ومتاّت  االحتجاجات 

النظام خاصة مع بدايات شهر جانفي 2011 اتخذت التحركات الشبابية التي انطلقت يف الجهات 

املنسية يف سيدي بوزيد والقرصين شكل كرة الثلج لتشمل مختلف املناطق ولكن أيضا لرتفع سقف 



حالة حقوق اإلنسان يف تونس
التقريــــــر الوطنــــــــي  2016 - 2019

23

نت مطالبات لرفع القيود  املطالب وقد أصبح عدم قابلية تجزئة الحقوق واضحا جلياّا، ورسعان ما تضماّ

الشديدة املفروضة عىل الحريات «)6(. 

بعد اإلطاحة برأس النظام، انطلق مسار االستجابة للمطالب املرفوعة يف سياق من سقوط حاجز الخوف 

وانفتاح مساحات الحرية والتعبري واملطالبة باالستحقاقات واإلصالحات املستوجبة، وتم ذلك عىل مراحل 

مختلفة كانت بدايتها مع الفرتة االنتقالية األوىل ما بني 14 جانفي و23 أكتوبر 2011، ثم يف فرتة صياغة 

الدستور من خالل عمل املجلس الوطني التأسييس.

ركاّزت املراحل املختلفة عىل ثالثة عناوين كربى جوهرها الحقوق والحريات، وتعلاّق أولها بتصفية تركة 

بالتحكم يف  تعلق  وثانيها  للضحايا،  العدالة  وتحقيق  االنتهاكات  الضالعني يف  املايض من خالل مساءلة 

املتغريات االقتصادية واالجتامعية مبا يرفع الظلم عن فئات وجهات تم تهميشها وإقصاؤها منذ بناء دولة 

االستقالل، وثالثها يهدف إىل وضع إطار قانوين يستجيب لواقع الحرية التي فرضته التحوالت امليدانية 

بها  املتعلقة  واإلصالحات  املحاور  مختلف  ظلت  مستقرة.  دميقراطية  دعائم  ويوفر  الشارع  وتحركات 

بالتحوالت  بالرشعية واملرشوعية وتعلق جزء هام منها  تعلق بعضها  الحارقة  األسئلة  حبيسة عدد من 

السياسية التي عرفتها تونس بعد 2011 وظهور التيارات املحافظة والدينية والتي فرضت نقاشات الهوية 

عىل كافة مراحل االنتقال الدميقراطي ويف كل هياكله.

حقوق اإلنسان في قلب اللحظة الثورية: بدايات اإلصالح في قبضة سؤال 	 
المشروعية:  

يف وهج املسار الثوري، تم الرشوع مبارشة بعد سقوط رأس النظام يف تحقيق اإلصالحات الكفيلة بضامن 

حقوق اإلنسان، ودارت تلك اإلصالحات حول محاور ثالثة كربى تعلاّقت أساسا مبحاولة تصفية تركة املايض 

وتدعيم مناخ الحرية وضامن االنتقال نحو الدميقراطية وكفالة الحقوق االقتصادية واالجتامعية. 

فيام يتعلق بتصفية تركة املايض وبداية من فيفري 2011، صدر أول نص ترشيعي وهو املرسوم عدد 

أو  قيد  بدون  اإلفراج  تم  ومبقتضاه  العام)7(  بالعفو  يتعلق   2011 فيفري   19 يف  املؤرخ   2011 لسنة   1

رشط عن مختلف سجناء الرأي الذين حوكموا بنصوص قانونية قمعية مختلفة منها جرائم االعتداء عىل 

6. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TN/OHCHR_Assessment_Mission_to_Tunisia_ar.pdf
املرسوم عدد 1 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 فيفري 2011 يتعلق بالعفو العام، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عـــ12ـــدد ، 22 فيفري 2011.. 7
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االنتهاكات  يف  والتحقيق  املساءلة  مثلت  كام  الصحافة.  وجرائم  اإلرهاب  وجرائم  الداخيل  الدولة  أمن 

التي ارتكبها النظام السابق خالل الثورة إحدى ركائز محور تصفية تركة املايض، وللغرض تم بتاريخ 18 

فيفري2011)8(  إنشاء » اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق حول االنتهاكات والتجاوزات الحاصلة منذ 17 

ديسمرب 2010 «)9( والتي متثلت مهمتها يف التحقيق فيام وقع من انتهاكات خالل الثورة وتوثيقها وتحديد 

املسؤوليات والتوجه بالتوصيات الكفيلة برد االعتبار للضحايا ومحاسبة املسؤولني عن االنتهاكات وإصالح 

الترشيعات واملؤسسات التي وفاّرت املناخ املناسب أو ساهمت يف وقوع التجاوزات. 

الفئات  بني  الفجوات  ويقلص  االجتامعية  العدالة  يحقق  مبا  االقتصادية  املتغريات  يف  التحكم  محور  يف 

والجهات ويقيض عىل منظومة الفساد، بادرت الحكومة االنتقالية إىل اعتامد بعض اإلجراءات من بينها 

إصدار إعالنات لتقديم منح متواضعة ألصحاب الشهادات العليا واملعطلني عن العمل وفتح االنتدابات 

يف بعض القطاعات ورفع األجور يف قطاعات أخرى. وعىل املستوى املؤسيس، وملا كان القضاء عىل الفساد 

ومحاسبة الفاسدين أحد املطالب الجوهرية للحراك الثوري والذي تواصل ضغطه حتى بعد رحيل رأس 

النظام، تم تركيز » اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة والفساد «)10(.

يف املحور الثالث املتعلق بوضع إطار يكفل الحرية ويضمن االنتقال نحو الدميقراطية، تم االعرتاف مبارشة 

للتونسيات  السفر  جوازات  منح  تم  كام  الناشطة  والجمعيات  األحزاب  مبختلف  عيل  بن  سقوط  بعد 

والتونسيني الذين حرموا منها لنشاطهم السيايس واضطروا لتحمل املنايف وقد رفع الحجر عن املعلومة 

تونس  انضمت  القانونية،  الناحية  ومن  رشط.  أو  قيد  ودون  حرية  بكل  األحداث  تناقل  ليتم  واإلعالم 

االختياري  الربوتوكول  عىل  املصادقة  أهمها  اإلنسان  لحقوق  الدولية  واآلليات  النصوص  من  جملة  إىل 

امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنياّة والسياّاسية)11(، واملصادقة عىل نظام روما األسايس للمحكمة 

الجنائياّة الدولياّة)12( والربوتوكول االختياري التاّفاقياّة مناهضة التعذيب)13(.

بإحداث اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق حول التجاوزات املسجلة خالل الفرتة املمتدة من 17 ديسمرب إىل حني زوال موجبها، للجمهورية  املرسوم عدد 8 . 8
لسنة 2011 املؤرخ يف 18 فيفري 2011، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عـ13ـدد، 1 مارس 2011.  

9. https://www.leaders.com.tn/uploads/FCK_files/Rapport%20Bouderbala.pdf 
املرسوم عدد 7 لسنة 2011 املؤرخ يف 18 فيفري 2011، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد13، 1 مارس 2011. . 10
مرسوم عدد 3 لسنة 2011، مؤرخ يف 19 فيفري،2011 يتعلق باملوافقة عىل انضامم الجمهورياّة التونسياّة إىل الربوتوكول االختياري ملحق بالعهد الدويل الخاص . 11

بالحقوق املدنياّة والسياّاسية ،. ر.ر.ج. ت. عدد 12، ص 184 .
مرسوم عدد 4 لسنة 2011، مؤرخ يف 19 فيفري ،2011 يتعلق باملوافقة عىل انضامم الجمهورياّة إىل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائياّة الدولياّة و إىل اتفاق . 12

امتيازات املحكمة وحصاناتها، ر.ر.ج.ت.، عدد 12، ص 185
مرسوم عدد 5 لسنة 2011، مؤرخ يف 19 فيفري 2011 ، يتعلق باملوافقة عىل انضامم الجمهورياّة التونسياّة إىل الربوتوكول االختياري التفاقياّة مناهضة التعذيب . 13

وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانياّة أو املهينة، ر.ر.ج.ت.، عدد 12، ص 181.
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كام تم من الناحية الهيكلية يف 18 فيفري 2011 تركيز » الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح 

السيايس واالنتقال الدميقراطي « مبقتىض املرسوم عدد 6 املؤرخ يف 18 فيفري 2011)14(. وواجهت الهيئة 

التي أحدثتها حكومة محمد  الهيئات  اللجان تحديا أوال يتعلق مبرشوعيتها، حيث مل تلق  العليا كبقية 

سياسية  نخبة  من طرف  وأعضائها  مكوناتها  تعيني  بفعل  تلقائيا  شعبيا  قبوال  الوقت  ذلك  يف  الغنويش 

املؤسسات  تلك  تأسيس  رافق  الذي  الزاّخم  وألن  عيل.  بن  سقوط  حني  إىل  الحكم  يف  موجودة  كانت 

سا من تواصل وجود وجوه النظام السابق  كان يدفع باتجـاه تغيري جـذري لكل منظومة الحكم متوجاّ

التـي تم خوضهـا يف إطار مـا يعـرف  يف مواقع القرار، فقد دفعت التحركـــات الشعبية خـاصـة تلك 

إىل  املهنيـة  والهياكــل  املدين  املجتمـع  مبنظمـات  مدعومـة   » 2 و» القصبة   » 1 » القصبة  باعتصـامي 

س لجمهوريـة  ة توفاّر الرشعية واملرشوعية لهياكل االنتقال الدميقراطي وتؤساّ امليضاّ نحو انتخابات عـاماّ

العمل خالل  فانكب  التونسيـة،  للجمهوريـة  ثـان  دستور  من ضمنها  جديدة  وأدوات  بإجراءات  ثانية 

املرحلة االنتقالية األوىل عىل اإلعداد للمرحلة التأسيسية.

تحت الضغط إذا، تم توسيع تركيبة الهيئة لتضم إضافة للجنة الخرباء يف مختلف االختصاصات القانونية، 

أحزابا ومنظامت وممثلني عن الجهات إضافة إىل شخصيات مستقلة ممن عرفوا باستقاللهم عن النظام 

الهيئات واملنظامت والجمعيات ومكواّنات  السياسية - 36، ممثلون عن  األحزاب  السابق )ممثلون عن 

املجتمع املدين- 33، شخصيات وطنية - 72 ، ممثلون عن الجهات - 12، ممثلون عن عائالت الشهداء - 2( 

الهيئة شيئا من الثقة جعلها تتحول إىل إحدى أهم مؤسسات االنتقال الدميقراطي)15(.  وهو ما أكسب 

ُعهدت إىل الهيئة وفق مرسوم إنشائها يف فصله الثاين مهمة » السهر عىل دراسة النصوص الترشيعية ذات 

العالقة بالتنظيم السيايس واقرتاح اإلصالحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص املسار الدميقراطي، 

ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير األول حول نشاط الحكومة «. 

االنتقالية  للفرتة  » التحررية  النصوص  أهم  بلورة  من  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  متكنت 
األوىل «)16( خاصة تلك املتعلقة بالحريات والحقوق املدنية والسياسية حيث صاغت مرسومي األحزاب)17( 

والجمعيات)18( واملرسوم املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش)19( واملرسوم املتعلق بحرية االتصال 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عــ13ـدد املؤرخ يف 1 مارس 2011. . 14
15. https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_79172AF6.pdf

16 .http://yadhba.blogspot. ،الثورة التونسية يف تجلاّياّاتها الدستورية املبحث األول -املرحلة االنتقالياّة األوىل )14 جانفي 16-2011 ديسمرب 2011(-أ. عياض بن عاشور
 .com/2012/10/14-2011-16-2011.html

مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ يف 24 سبتمرب 2011 يتعلق بتنظيم األحزاب السياسية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عــ74ـــدد املؤرخ يف 30 سبتمرب 2011.. 17
مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ يف 24 سبتمرب 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عــــــ74ــدد املؤرخ يف 30 سبتمرب 2011.  . 18
مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤراّخ يف 2 نوفمرب 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنش، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عــــــ84ــدد املؤرخ يف 4 . 19

نوفمرب 2011.
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املتعلق  املرسوم  صاغت  كام  الحرية  تلك  تكفل)20(  التي  التعديلية  الهيئة  وأسست  والبرصي  السمعي 

بانتخابات املجلس الوطني التأسييس)21( وأرست كذلك هيئة لإلرشاف عىل انتخابات دميقراطية ونزاهة 

وشفافة للمرة األوىل يف تاريخ تونس)22(. 

كانت الفرتة االنتقالية األوىل مشحونة من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتامعية وعرفت محطاّات 

جال  ومطبااّت)23( كثرية من أبرزها تلك التي اتخذت من قضايا الهوية والكونية أحد عناوين الرصاع والساّ

السيايس والذي دار يف فلك املؤسسات االنتقالية ومنها خاصة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لجمعها 

بني مقاربات سياسية وحساسيات إيديولوجية مختلفة حداّ التنافر وبعضه دار يف الشارع حيث تواصلت 

االحتجاجات واتخذت يف أحيان كثرية بعدا عنيفا)24(. 

من ضمن القضايا التي أماطت اللثام عن االختالفات اإليديولوجية العميقة ما تعلاّق بالحقوق اإلنسانية 

للنساء، فبعد 2011 وملا كانت الحكومة االنتقالية قد رساّعت يف انضامم تونس إىل عدد من االتفاقيات الدولية 

للتحفظات  التونسية  الدولة  النسوية مطالبتها برفع  املنظامت  إليها أعاله، كثفت  املشار  اإلنسان  لحقوق 

التي وضعتها عند مصادقتها عىل االتفاقية الدولية إللغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة سنة 1985، غري 

أن بعض القوى السياسية عارضت ذلك املطلب وعطلت تحقيقه)25(. وعندما طرحت لجنة الخرباء بالهيئة 

النساء والرجال يف  التناصف بني  لقاعدة  االنتخايب متضمنا  القانون  الثورة مرشوع  لتحقيق أهداف  العليا 

جال حول حقوق النساء ومبدأ املساواة بني الجنسني وكيفية تكريسه يف الواقع،  القامئات االنتخابية اشتد الساّ

فاعرتضت عديد األطراف السياسية داخل الهيئة عىل اعتامد التناصف قبل أن تُراجع موقفها الحقا.

مثلت أيضا كونية حقوق اإلنسان واالعرتاف بعدد من الحريات مثل حرية الضمري واملعتقد أحد عناوين 

الجمهوري «  » العهد  وثيقة  إعداد  عىل  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  انكباّت  عندما  التجاذب 

كنص جامع حاول تثبيت القيم التي قامت من أجلها الثورة التونسية من حرية وعدالة ومساواة وكرامة 

إنسانية. وفشلت محاولة تجميع كافة القوى السياسية حول وثيقة » العهد الجمهوري « إذ تباّنته مختلف 

األحزاب املمثلة صلب الهيئة العليا باستثناء حركة النهضة الذي انسحب قبل املصادقة)26(. 

مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ يف 2 نوفمرب 2011 يتعلق بحرية االتصال السمعي والبرصي وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبرصي، الرائد الرسمي . 20
للجمهورية التونسية، عــــ84ــدد املؤرخ يف 4 نوفمرب 2011.

املرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ يف 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 املؤرخ يف 11 ماي 2011.. 21
مرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ يف 18 أفريل 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة لالنتخابات، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـــ27ـدد املؤرخ يف 9 أفريل 2011. . 22
التوافق السيايس يف تونس، محطات ومطبات، هيثم سليامين، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، مارس 2017.. 23

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_79172AF6.pdf  
24 .https://www.hrw.org/ar/ .2011 الحملة العنيفة التي شنت عىل قناة نسمة وصاحبها ومحاكمتها بسبب عرض الفلم اإليراين » الذات اإللهية « يف أكتوبر

news/2011/10/13/244247
تم سحب التحفظات مبوجب املرسوم الصادر يف 24 أكتوبر2011 ولكن مل يتم إيداع السحب رسميا لدى األمني العام لألمم املتحدة إال سنة 2014. . 25

26. https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=19561  



حالة حقوق اإلنسان يف تونس
التقريــــــر الوطنــــــــي  2016 - 2019

27

جال حول قضايا حقوق اإلنسان بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي أذنت بدخول مرحلة  تواصل الساّ

ثانية بإقبال التونسيات والتونسيني بكثافة عىل انتخاب السلطة التأسيسية وإيكالها مهمة وضع دستور 

جديد للجمهورية الثانية يكون مبثابة عقد جديد للتونسيات والتونسيني فيام بينهم وينظم عالقة الدولة 

مبواطناتها ومواطنيها عىل أسس الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان، غري أن اللحظة التأسيسية مل تخل 

من املطباّات املرتهنة بالتجاذبات السياسية واملناخ االقتصادي واالجتامعي العام.

 حقوق اإلنسان في قلب المسار التأسيسي: مأزق الهوية في مواجهة الكونية:	 

باملجلس  مقعدا   217 جملة  من  مقعدا   87( النهضة  حزب  فوز  الثورة  بعد  األوىل  االنتخابات  أفرزت 

النهضة  بادر إىل تشكيل تحالف حكومي ثاليث عرف ب » الرتويكا « وضم إىل جانب  الذي  التأسييس( 

حزب » املؤمتر من أجل الجمهورية « وحزب » التكتل الدميقراطي «. 

» ولاّدت هذه االنتخابات استقطابا ثنائيا مزدوجا: انقسام سيايس بحت بني األغلبية )الرتويكا( واألقلية 

)املعارضة( وفجوة أيديولوجية حول النموذج املجتمعي بني اإلسالميني )وهم أكرث وأوسع متثيال من حركة 

تشكل  ليعيد  األيديولوجي  مع  السيايس  ويتقاطع  الرتويكا(  من  أطراف  فيهم  )مبا  والعلامنيني  النهضة( 

الخارطة السياسية وتوزيع األوراق تحت إيقاع التجاذبات واضمحالل أطراف وتحالفات جديدة «)27(. 

ألقى املشهد السيايس بظالله عىل قضايا حقوق اإلنسان إذ تخلاّلت كل أشغال املجلس الوطني التأسييس 

نقاشات مضنية حول حقوق اإلنسان وموقعها يف الدستور سواء الحقوق املدنية والسياسية أو االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية. ناقش املجلس أربع مسوداّات للدستور)28(، ومع كل مسوداّة تفاعلت منظامت حقوق 

اإلنسان لتقييم املضامني عىل ضوء املبادئ التي حراّكت الثورة واملطالب التي قادتها وكذلك عىل ضوء املعايري 

الدولية لحقوق اإلنسان والتزامات تونس يف الغرض. وجوبهت بعض املسودات بتحركات احتجاجية اعتربت 

جوبهت  كام  الثقافية،  والخصوصية  الهوية  باسم  اإلنسان  لحقوق  الكونية  للقيم  منافية  املسودات  هذه 

املسودة األوىل من الدستور التي تم نرشها يف أوت 2012 برفض عديد املنظامت الحقوقية والنسوية وطيف 

واسع من القوى السياسية بسبب اعتامدها ما سمي آنذاك مبفهوم » التكامل « عوضا عن مبدأ املساواة بني 

املواطنني واملواطنات وكانت النتيجة أن تراجع املجلس الوطني التأسييس عن ذلك)29(. 

27 . .https://archives.arab-reform.net/ar/node/1350 ،حامدي الردييس، التحول السيايس يف تونس 2014-2011: املسار والرهانات، مبادرة اإلصالح العريب
مسودة 6 أوت 2012، مسودة 14 ديسمرب 2012، مسودة 22 أفريل 2013، مسودة 1 جوان 2013. . 28

29. https://www.fidh.org/IMG/pdf/tunisie_droits_humains_garantis.pdf 
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مل تكن تلك الفرتة ثرية بالنقاشات فحسب بل اعرتتها اضطرابات كثرية وصلت حداّ تهديد املسار االنتقايل 

تحراّكت  آنذاك،  القامئة  السلطة  من  قوي  رداّ  أو  محاسبة  دون  واإلرهاب.  العنف  دائرة  يف  بالسقوط 

مجموعات متطرفة ارتكبت جملة من االعتداءات عىل الصحفيني والنقابيني والفنانني والفاعلني يف الحقل 

السيايس ونشطاء املجتمع املدين واملدافعات عن الحقوق اإلنسانية للنساء)30( وتواترت تهديدات بالتصفية 

الجسدية واتخذ العنف مداه باغتيال املعارض السيايس واليساري البارز شكري بلعيد يف 6 فيفري 2013 

ثم نائب املعارضة باملجلس الوطني التأسييس محمد الرباهمي يف 25 جويلية 2013. 

عىل إثـر االغتيـاالت السيـاسية، دخلـت تونس يف أزمـة سيـاسية عميقـة مبطالبـات بحـل املجلس الوطني 

التأسيـيس ودعـوات إلسقاط السلطة الحــاكمة وهو مـا جعـل االتحــاد العـام التونيس للشغـل والرابطة 

للصنـاعة  الوطني  واالتحـاد  للمحــامني  الوطنيــة  والهيئـة  اإلنســان  حقــوق  عن  للدفاع  التونسية 

والتجارة يطلقون مبادرة » الحوار الوطني « كإطار للتفاعل السيايس بني الفرقاء ولبلورة خارطة طريق 

للخروج من األزمة. كان محتوى الدستور وآجال االنتهاء من صياغته أحد عناوين خارطة الطريق حيث 

تم االتفاق عىل الترسيع يف املصادقة عليه األمر الذي اضطر الفاعلني السياسيني إىل مسابقة الزمن إلنهاء 

مسار الصياغة بالتوافق حول الحد األدىن.

احتوى دستور 27 جانفي 2014 عىل توطئة أكاّدت عىل حقوق اإلنسان كإحدى ركائز الجمهورية الثانية 

واستحقاقات التونسيات والتونسيني ورد فيها أن الدستور جاء » تعبريا عن متسك شعبنا بالقيم اإلنسانية 

ومبادئ حقوق اإلنسان الكونية السامية «. و» تأسيسا لنظام جمهوري دميقراطي تشاريك يف إطار دولة 

مدنية... تضمن فيه الدولة علوية القانون واحرتام الحريات وحقوق اإلنسان «. كام تضمن 149 فصال 

ص الباب الثاين منها للحقوق والحريات، كام تضمن جملة من املبادئ وأقر  موزعة عىل عرش أبواب، خصاّ

الئحة هامة من الحقوق والحريات.

» تتخذ النزعة االستبدادية طابعا عنيفا. وذلك من خالل دعم روابط حامية الثورة، وهي ميليشيا عنيفة )تم االعرتاف بها مدة تويل عيل العريض وزارة الداخلية(، رغم . 30
تعدد املطالب بحلها. متيزت هذه املليشيات بالتشويش عىل اجتامعات املعارضة باستعامل العنف اللفظي والجسدي. وتعلقت بها خاصة ثالث جرائم: الهجوم عىل 
املتظاهرين يف ذكرى الشهداء )9 أبريل 2012(، والهجوم عىل مقر اتحاد الشغل )3 سبتمرب 2012( وبالتورط مع نشطاء النهضة يف القتل عمدا للطفي نقض، املمثل 
اإلقليمي )تطاوين( لحزب نداء تونس )أكتوبر 2012(]24[. وقد وصل العنف إىل اغتيال شكري بلعيد، وهو زعيم أقىص اليسار )فرباير 2013( ومحمد الرباهمي، نائب 
يف املجلس الوطني التأسييس )متوز 2013(. ووجهت أصابع االتهام للحكومة إذ أنها مل تتخذ الخطوات الالزمة أمام الدعوات الرصيحة واملتكررة للقتل، يف املساجد 
خاصة. كام أن رئيس الوزراء نفسه عيل العريض اتهم شكري بلعيد بالتحريض عىل اإلرضابات واالعتصامات مبا يف ذلك يف سليانة حني واجهت الرشطة املتظاهرين 
)نوفمرب ترشين الثاين عام2012( بالرش الذي أدى إىل فقدان بعضهم للبرص. واتهمت النهضة باإلهامل يف قضية مقتل محمد الرباهمي وذلك ان رسالة نرشت 19 سبتمرب 
2013 من قبل لجنة تقيص الحقائق يف اغتيال شكري بلعيد ومحمد الرباهمي أثبت أن مخابرات الواليات املتحدة األمريكية أعلمت اإلدارة املعنية يف وزارة الداخلية 
عن تهديد قد يطال الرباهمي قبل 15 يوما من وقوع الجرمية، ولكن اإلدارة مل ترى رضورة أخذ بعني االعتبار هذا اإلشعار « حامدي الردييس، التحول السيايس يف تونس 

.https://archives.arab-reform.net/ar/node/1350 ،2014-2011: املسار والرهانات، مبادرة اإلصالح العريب
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• فيام يتعلق باملبادئ، كراّس الدستور بوضوح مبدأ املساواة يف الحقوق والواجبات بني املواطنني 	

واملواطنات )الفصل 21(، كام أكد مبدأ عدم التميز « من غري متييز « )الفصل 21( وجعل دور 

الدولة حامية » كرامة الذات البرشية وحرمة الجسد « )الفصل 23(. استنادا عىل تلك املبادئ 

اعرتف الدستور بجملة من الحقوق والحريات الهامة والتي تشمل األجيال الثالثة لحقوق اإلنسان. 

• والسياسية وهي حرية 	 املدنية  الحقوق  الدستور  أقراّ  اإلنسان  لحقوق  األول  للجيـل  بالنسبة 

ومنع  الكرامة  يف  والحق   )22 )فصل  الحياة  يف  والحق   ،)6 )فصل  والدين  واملعتقد  الضمري 

واالتصاالت  املراسالت  ورسية  املسكن  وحرمة  الخاصة  الحياة  وحامية   )22 )فصل  التعذيب 

)الفصل 24(،  التنقل  اإلقامة وحرية  اختيار مقر  24(، وحرية  )الفصل  الشخصية  واملعطيات 

وتكوين   ،)34 )الفصل  والتعبري  الرأي  وحرية   ،)27 )فصل  الرباءة  وقرينة  العادلة  واملحاكمة 

األحزاب والجمعيات والنقابات )الفصل 35(.

• كراّس دستور جانفي 2014 الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بشكل ميياّزه عىل دستور 	

1959 الذي كان شحيحا يف هذا املجال. وقد أقر الدستور الجديد الحق يف الصحة ويف التغطية 

االجتامعية )الفصل 38(، والحق يف التعليم )الفصل 38( والحق يف العمل )الفصل 40(، والحق 

يف الثقافة وحرية اإلبداع )الفصل 42(، والحق يف الرياضة )الفصل 43(.

• )الفصل 44( والحق يف 	 املاء  الحق يف  الثالث ومنها  بالجيل  املتعلقة  بالحقوق  الدستور  اعرتف 

العدالة  والحق يف   ،)45 )الفصل  التلوث  والقضاء عىل  املناخ  ومتوازنة ويف سالمة  بيئة سليمة 

للرثوات  الرشيد  )الفصل 12( واالستغالل  الجهات  والتوازن بني  املستدامة  والتنمية  االجتامعية 

الطبيعية )الفصل 12(.

• الطفل، 	 ذلك حامية حقوق  من  أكرب  بحامية  الفئات  بعض  ليخصاّ   2014 جانفي  دستور  جـاء 

)الفصل 47(، وحامية ذوات وذوي اإلعاقة من كل متيز )الفصل 48(، وحامية حقوق املرأة ودعم 

مكتسباتها )الفصل 46(. 

• كرس الفصل التاسع واألربعون من الدستور مبدأ عىل غاية من األهمية وهو مبدأ عدم الرتاجع عن 	

حقوق اإلنسان إذ تضمن أكد هذا الفصل أنه » ال يجوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق 

اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور « فهي حقوق تم إقرارها دون إمكانية الرتاجع عنها. 

مع ذلك، مل يخل الدستور من اإلحاالت املتعددة عىل الهوية العربية اإلسالمية وأحيانا حمل بعض األفكار 

ونقيضها األمر الذي سيطرح إشكاالت وتحديات كربى تتعلق بتأويله وكيفية تطبيقه وهو أمر تضطلع 

الهياكل املعنية بحقوق اإلنسان دورا محوريا بشأنه. 
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وفاّر الدستور خارطة متكاملة لضامن احرتام ومتابعة وضع حقوق اإلنسان وأرىس املؤسسات املعنية بذلك. 

من ناحية أوىل، عهد الدستور دورا هاما للقضاء يف ضامن حقوق اإلنسان حيث يتعني عىل القايض، سواء كان 

دستوريا أو إداريا أو عدليا، ضامن حامية الحقوق والحريات مبوجب الفصل 102 الذي اقتىض أن » القضاء 

سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحامية الحقوق والحريات «. 

أنشأها دستور  التي  املؤسسات  أهم  واحدة من  الدستورية  املحكمة  أيضا، متثل  القضائية  الناحية  من 

2014 فهي التي ستضمن علويته وتوقف العمل بالقوانني املخالفة له ومن بينها القوانني التي تخالف 

روحه التحررية وتقيد أو ترضب حقوق واإلنسان. رغم أهميتها وبعد ست سنوات من صدور الدستور، 

مل يتوصل مجلس النواب السابق إىل انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية.

عالوة عىل املحكمة الدستورية، أرىس دستور 2014 خمس هيئات دستورية معنية بالسهر عىل احرتام الحقوق 

ص لها بابه السادس. وجاء بالفصل 125 ما ييل: » تعمل الهيئات الدستورية املستقلة عىل دعم  والحريات خصاّ

الدميقراطية. وعىل كافة مؤسسات الدولة تيسري عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية واالستقاللية 

اإلدارية واملالية، وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة 

إىل كل هيئة يف جلسة عامة مخصصة للغرض. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها 

وتنظيمها وسبل مساءلتها «. وجاء الفصل 125 من الدستور ليكون ترجمة فعلية الستخالص الدروس من تجربة 

االستبداد حيث أكاّد برصيح العبارة عىل استقاللية هذه الهيئات عن السلطة التنفيذية وعىل دورها يف تسيري 

و» هيئة  لالنتخابات «،  املستقلة  العليا  » الهيئة  التوايل  عىل  وهي  والتوظيف.  الهيمنة  من  لها  حامية  عملها 

االتصال السمعي والبرصي «، و» هيئة حقوق اإلنسان « و» هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة « 

و» هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد «، وسنعود إليها بالتفصيل يف مواضع الحقة من التقرير.

وتشري الهيئة العليا إىل أنه وبعد مرور ست سنوات عىل صدور الدستور، ظلت أحكام الباب السادس 

من الدستور من بني األحكام التي مل تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، فباستثناء الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات مل يتم استكامل مسارات إنشاء الهيئات األربع األخرى، فبعضها صدرت قوانينها املؤسسة مثل 

هيئة حقوق اإلنسان وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال 

القادمة ولكن مل يتم بعد تركيزها نتيجة عدم انتخاب كامل أعضائها، يف حني مل يتم بعد صدور القانون 

املتعلق بهيئة االتصال السمعي والبرصي مع أن مرشوع القانون قدم للمجلس منذ 2017)31(.

مرشوع قانون أسايس عدد 97/2017 يتعلق بهيئة االتصال السمعي والبرصي. 31
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وترى الهيئة العليا أن أسباب هذا التأخري تعود أساسا إىل املحاصصة السياسية والحزبية داخل الربملان 

وعجز الكتل عىل إيجاد التوافقات الكفيلة بتجاوز هذا التأخري، كام تعترب الهيئة العليا أن هذا الوضع 

يعكس يف جانب منه غياب اإلرادة السياسية الفعلية، وعدم رغبة السلطة التنفيذية يف التخيل عن إدارة 

مجاالت حساسة وثيقة الصلة بالحريات األساسية لفائدة هيئات مستقلة)32(. 

إضافة إىل الهيئات الدستورية، اتجهت تونس منذ 2011 نحو إرساء عدد من الهيئات الوطنية املستقلة نذكر 

منها الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد )2011(، والهيئة العليا املستقلة لالنتخابات )2011(، والهيئة الوطنية 

للمعلومة  النفاذ  بالبرش )2016(، وهيئة  االتجار  الوطنية ملكافحة  والهيئة  التعذيب )2013(  للوقاية من 

)2016( وتعزيز هيئات أخرى قامئة قبل الثورة مثل الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية )2004(.

يف ذات السياق، وسعيا للقطع مع إحدى أكرث االنتهاكات شيوعا خالل ستني عاما من الحكم الفردي، بعث 

العقوبة  التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو  الوطنية للوقاية من  الهيئة  التأسييس  املجلس الوطني 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهي هيئة عمومية تتمتاّع بالشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملايل 

وترتكب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات ُمشار إليها يف قانونها األسايس)33(. متثل الهيئة بذلك 

ست مبوجب انضامم الدولة للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ومن  آلية وقائية وطنية تأساّ

صالحياتها القيام بزيارات تفتيش غري معلنة ملواقع االحتجاز.

القانون  التأسييس يوم 24 ديسمرب 2013 عىل  الوطني  فيام يخص تصفية تركة املايض، صادق املجلس 

األسايس عدد 53 لسنة 2013 املؤرخ يف 24 ديسمرب 2014 واملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها)34(. 

ن القانون مقاربة شاملة للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان السابقة، فنص عىل املحاسبة الجزائية  تضماّ

بانتهاكات حقوق  املتعلقة  القضايا  يف  للنظر  العدلية  املحاكم  داخل  متخصصة  دوائر  إنشاء  من خالل 

اإلنسان يف املايض، مبا فيها االنتهاكات التي ارتكبت مبناسبة االنتخابات كام بعث القانون هيئة الحقيقة 

قبيل  املمتدة من سنة 1955  الحقبة  املرتكبة خالل  االنتهاكات  بالكشف عن حقيقة  املكلفة  والكرامة 

االستقالل عن فرنسا إىل سنة 2013 تاريخ صدور القانون.

32. https://www.solidar-tunisie.org/sites/default/files/fichiers/publications/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%
D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9.pdf

لقانون األسايس عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ يف 21 أكتوبر 2013، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـــ85ـــدد ، 25 أكتوبر 2013. . 33
عىل القانون األسايس عدد 53 لسنة 2013 املؤرخ يف 24 ديسمرب 2014 واملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية . 34

عــــ105 املؤرخ يف 31 ديسمرب 2014.
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يف 15 ماي 2014 تم انتخاب أعضاء الهيئة لترشع يف تلقي ملفات الضحايا واالستامع لهم لكن الفرتة التي 

تلت املرحلة التأسيسية جعلت من استمرار عمل الهيئة وبصفة أعم مسار العدالة االنتقالية أحد الرهانات 

األساسية بإعادة تشكل الخارطة السياسية وتغري التوازنات مع بداية مسار تدعيم الحقوق والحريات. 

3.2 - تدعيـــم حقـــوق اإلنســـان مســـار ال يخلـــو من الرهـــانـــات

بعد املصادقة عىل الدستور مراّت تونس إىل فصل جديد من فصول االنتقال الدميقراطي وذلك بالعبور من 

املؤسسات االنتقالية إىل املؤسسات القارة. التزاما بخارطة الطريق التي وضعت يف إطار الحوار الوطني، 

وتطبيقا ملا نص عليه الفصل 148 من الدستور أجريت االنتخابات ما بني أكتوبر 2014 )بالنسبة لالنتخابات 

ت هذه االنتخابات املشهد السيايس إىل  للترشيعية( وديسمرب 2014 )بالنسبة لالنتخابات للرئاسية(. غرياّ

حد كبري فقد فاز يف االنتخابات الرئاسية مرشح القوى الليربالية الباجي قائد السبيس بينام تراجع حزب 

النهضة يف االنتخابات الربملانية إىل املوقع الثاين، وفاز حزب » نداء تونس « كحزب جامع للتيارات الليربالية 

الجبهة  تحالف  يف  ممثلة  اليسار  قوى  بعض  تحصلت  بينام  السابق  النظام  وجوه  من  وعدد  والوسطية 

الشعبية عىل 15 مقعدا يف الربملان. أفقدت هذه االنتخابات النهضة حلفاءها التقليديني حيث مل يتحصل 

حزب » املؤمتر من أجل الجمهورية « إال عىل 4 مقاعد بينام انهار حزب » التكتل من أجل الحريات «.

أثاّر تغري املشهد السيايس عىل وضع حقوق اإلنسان إىل حد كبري، حيث تراجع » خطاب الهوية « خاصة 

متعلقة  مسائل  التجاذب حول  بالتايل  وتقلص  والسيايس،  الدعوي  بني  فصله  النهضة  إعالن حزب  بعد 

بكونية حقوق اإلنسان، خصوصا وأن الدستور حسم الجدل بشأنها الجدل بينام ظهرت تحديات جديدة 

مع بروز دعوات بالرتاجع عن عديد املكتسبات.

رت املكتسبات املتعلقة بالحقوق املدنية والسياسية وحامية بعض الفئات الخطاب السيايس  ولنئ تصداّ

الذي دعا إىل تعزيزها وجعلها من أولويات املرحلة، كام دعا إىل الرشوع يف مالمئة القوانني مع الدستور، 

فقد ظهرت يف املقابل بوادر عديدة لاللتفاف عىل أحد أهم محاور حقوق اإلنسان ما بعد الثورة وهو 

املحور املتعلق أساسا بتصفية تركة املايض من االنتهاكات. شهدت البالد يف تلك الفرتة اعتداءات إرهابية 

أدخلت حقوق اإلنسان بوتقة املأزق التقليدي املتعلق مبقارعة األمن بالحرية. كام مل يحظ محور الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية باالهتامم الكايف من قبل الحكومات املتعاقبة.
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تعزيــــــز المكتسبـــات فـــي مجــــــال الحقــــــوق والحريــــــات: 	 

من أجل تدعيم مكتسبات الدستور يف مجال الحقوق والحريات صادق مجلس النواب خالل الفرتة النيابة 

املمتدة بني 2014 و2019 عىل عدد من القوانني الهامة، كام واصلت تونس االنضامم إىل صكوك دولية 

وإقليمية تعزز التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان. 

عىل   2015 يف  الربملان  فصادق  املساواة،  مبدأ  بتكريس  خاص  بشكل  عليها  املصادق  النصوص  تعلقت 

القانون املتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر)35( )القانون األسايس عدد 46 لسنة 2015 الصادر يف 23 

اإلذن  النساء صالحية  ليمنح  التنقيح  لسنة 1975(، وجاء هذا  للقانون عدد 40  واملنقح  نوفمرب 2015 

ألبنائهن بالسفر والتي كانت امتيازا مقترصا عىل اآلباء. 

ويف سنة 2017 صدر القانون املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة)36( الذي شكل تتويجا لنضال الجمعيات 

النسوية عىل مدى ثالثني سنة يف مجال مناهضة العنف ضد النساء، وقد كان دورها أساسيا يف صدور هذا 

القانون من خالل حمالت الضغط والدعاية التي قادتها. 

ويف سبتمرب من سنة 2017 تم إلغاء العمل مبنشور سنة 1973 الذي كان مينع زواج التونسية بغري املسلم. 

كام تم تجسيد مبدأ التناصف يف القامئات االنتخابية مبقتىض القانون عدد 7 لسنة 2017)37( كام نصاّ نفس 

القانون عىل رضورة احتواء كل قامئة انتخابية عىل مرشحني من األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة، األمر الذي 

من شأنه أن يضمن تحقيق تكافئ الفرص، كام صدر يف أكتوبر 2018 القانون األسايس املتعلق بالقضاء 

عىل جميع أشكال التمييز العنرصي)38(.

ويف سبيل تكريس ضامنات املحاكمة العادلة وفق ما أقراّه الدستور الجديد، تم مبقتىض القانون األسايس 

عدد 5 لسنة 2016 إدخال تنقيح جزيئ عىل مجلة اإلجراءات الجزائية بتعديل الفصل 13 مكرر منها الذي 

فرض يف صيغته الجديدة الحصول عىل إذن كتايب مسبق من وكيل الجمهورية لالحتفاظ باملشتبه بهم، 

القانون األسايس عدد 46 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 23 نوفمرب 2015، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عــــ95ـــدد، 27 نوفمرب 2015.. 35
القانون األسايس عدد 85 لسنة 2017 املؤرخ يف 11 أوت  2017 واملتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـــ65ــــدد، 15 أوت 2017. . 36
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ة االحتفاظ بثامن وأربعني ساعة ومكاّن املعني من االستعانة مبحام)39( ما من شأنه أن يقلل  د مداّ كام حداّ

من إمكانيات حصول التجاوزات يف مراكز االحتفاظ مبا فيها التعذيب.

وسعيا ملكافحة االتجار بالبرش كأحد االنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان صادق الربملان يف 2016 عىل 

يكفل حق  القانون  الربملان يف 2016 عىل  بالبرش)40(. كام صادق  االتجار  مبنع  املتعلق  األسايس  القانون 

املتعلق بالنفاذ للمعلومة مام كرس القطيعة مع مايض التعتيم والتحكم يف املعلومات )41(.  

ومن ناحية أخرى، واصلت تونس كذلك تعزيز التزاماتها الدولية واإلقليمية يف مجال حقوق اإلنسان إذ 

وافقت عىل االنضامم للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب مبا يسمح لألفراد بتقديم شكاوى 

عىل  صادقت  كام  الوطني،  املستوى  عىل  التقايض  سبل  واستنفاذ  حقوقهم  انتهاك  يف صورة  للمحكمة 

الربتوكول امللحق باالتفاقية اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بحقوق املرأة بتاريخ 6 جوان 

2018 مبوجب القانون عدد 33 لسنة 2018)42(. ويف نفس السنة أعلنت تونس انضاممها إىل اتفاقية مجلس 

أوروبا بشأن حامية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنيس )اتفاقية النزاروتا()43(.

تم إذا تجسيد عديد الحقوق والحريات الواردة بالدستور من خالل تبني نصوص ترشيعية جديدة بينام 

ظلت مجموعة أخرى وهامة من الترشيعات التي تفرض القيود عىل حقوق اإلنسان وتريس اإلقصاء والتمييز 

سارية املفعول وساهمت يف تواصل االنتهاكات بعد 2014 مبا يجعل استكامل عملية مالءمة الترشيعات مع 

الدستور واالتفاقيات الدولية أحد الرهانات األساسية لتدعيم املنظومة الوطنية لحقوق اإلنسان.  

رهـــانـــات تدعيــــــم منظومــــــة الحقــــــوق والحريــــــات :  	 

والحريات  اإلنسان  لحقوق  العليا  الهيئة  تؤكد  التي متت،  الترشيعية  اإلصالحات  مختلف  أهمية  وعىل 

ولدى  املؤسساتية  املامرسة  انغرست يف  انتهاكات  واقع  لتغيري  القانوين  العمل  األساسية عىل محدودية 

الحقوق والحريات  الدميقراطي وتدعيم منظومة  البناء  الجامعات واألفراد. وبصفة عامة تحدق مبسار 

39. http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2017/06/DRI-TN-Rapport_suivi_semestriel_mise_en_oeuvre_constitution_
octobre16-mars17_AR-1.pdf

القانون األسايس عـــدد 61 املؤرخ يف 3 أوت 2016 واملتعلق مبنع االتجار باألشخاص، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـــ66ــدد، 12 أوت 2016.. 40
القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 23 مارس 2016 واملتعلق بالحق يف النفاذ للمعلومة، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـــ26ـدد، 29مارس 2016. . 41
القانون األسايس عدد  33 لسنة 2018 املؤرخ يف 6 جوان 2018 واملتعلق باملوافقة عىل انضامم الجمهورية التونسية بروتوكول امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان . 42

والشعوب املتعلق بحقوق املرأة يف إفريقيا، الرائد الرسمي للجمهورية التونيس عــــــدد 49، 19 جوان 2018. 
أمر رئايس عدد 5 لسنة 2018 املؤرخ يف 15 جانفي 2018 واملتعلق باملصادقة عىل انضامم الجمهورية التونسية إىل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حامية األطفال من . 43

االستغالل واالعتداء الجنيس )النزارويت(، الرائد الرسمي للجمهورية التونيس عــــــدد 5، 16 جانفي 2018.
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اإليديولوجية والسياسية وباستمرار بعض املامرسات والنزعات  بالرصاعات  أساسا  تتعلق  مخاطر جدية 

االستبدادية لدى بعض األطراف واملجموعات السياسية، ولدى البعض من املكلفني بإنفاذ القوانني، كام 

تتعلق هذه املخاطر يف جانب منها بالرهانات االقتصادية واالجتامعية التي ظلت االنتظارات الشعبية 

بشأنها معلقة. 

• املقاومة 	 خالل  من  الترشيعي  اإلصالح  عملية  يف  والسياسية  اإليديولوجية  الرصاعات  تأثري  ويربز 

املتعلقة  كتلك  الترشيعية  اإلصالحات  بعض  السياسية  األطراف  عديد  بها  واجهت  التي  الشديدة 

باملساواة بني الجنسني وبالحريات الفردية.

املؤسس  النص  علوية  عىل  تحرص  التي  الدستورية  املحكمة  خاصة  الدستورية  املؤسسات  غياب  ويف 

للجمهورية الثانية وعىل احرتام كل القوانني مبا فيها النافذة لحقوق اإلنسان، يتواصل العمل بعدد من 

النصوص القدمية املتعارضة مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها من قبل الدولية 

التونسية ومنها أحكام املجلة الجزائية التي من املفرتض أن يكون االشتغال عىل إعادة صياغتها بدأ منذ 

سنة 2012 دون أن تصدر عن اللجنة املكلفة بذلك إىل حد كتابة هذا التقرير أي مسودة، وكذلك الشأن 

بالنسبة لألمر املنظم لحالة الطوارئ )األمر املؤرخ يف 26 جانفي 1978( الذي يتضارب متاما مع مختلف 

الحريات العامة والفردية التي كفلها دستور 2014.

• تتعرث إمكانية تحصني حقوق اإلنسان كأساس للدميقراطية بفعل النزعات االستبدادية لدى بعض 	

األطراف والتي تربز من خالل التذرع مبكافحة اإلرهاب لفرض القيود عىل حقوق اإلنسان والرتاجع 

عن مكتسبات الدستور، كام تربز من خالل محاوالت بعض األطراف األخرى لعرقلة مسار كشف 

الحقيقة بخصوص االنتهاكات التي سلطت عىل حقوق اإلنسان طيلة فرتة الحكم الواحد.

يف الجانب األول تعرضت البالد لعمليات إرهابية تسارع نسقها سنة 2015 عندما استهدفت بطريقة 

اإلرهاب  ملكافحة  جديد  قانون  إصدار  إىل  الربملان  فسارع  سوسة.  مدينة  يف  سياحية  مواقع  وحشية 

وغسيل األموال)44( احتوى أحكاما من شأنها أن تهدد بشكل جدي الحريات وحقوق اإلنسان. فقد عرف 

الجرمية اإلرهابية تعريفا واسعا، وسمح » بتمديد احتجاز املشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية مبعزل عن 

العامل الخارجي من 6 أيام إىل 15 يوًما. وسمح » للمحاكم بعقد جلسات مغلقة ال يحرضها الجمهور، 

قانون أسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عــــ63ــدد، 7 أوت 2015. . 44
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وللشهود بعدم الكشف عن هويتهم للمتهم يف حاالت غري معرفة بدقة «. كام أعطى صالحيات واسعة 

ملراقبة األشخاص واعرتاض اتصاالتهم واخرتاقها من قبل أعوان األمن دون إذن قضايئ ومل يوفاّر بالتايل 

الضامنات الرضورية لحامية الحريات)45(. وبعد العملية اإلرهابية التي أودت بحياة 12 عونا من الحرس 

إعالن  ومنها  اإلرهاب  مقاومة  إىل  تهدف  التي  اإلجراءات  من  عدد  يف  امليض  تونس  أعلنت  الرئايس، 

رئيس الجمهورية حالة الطوارئ يف 24 نوفمرب 2015، وهي مازالت سارية إىل اآلن. كام يخضع عدد 

من األشخاص إلجراءات تحد من حريتهم يف السفر والتنقل، بينام تم إخضاع آخرين لإلقامة الجربية 

وجميعها إجراءات تفتقر إىل أساس قانوين دستوري. 

واكراهات  املوهوم بني رضورات  التعارض  املدافعة عن  األصوات  بعض  ترتفع  إرهابية  ومع كل عملية 

مكافحة اإلرهاب وبني حامية حقوق املواطنني وحرياتهم.

عالوة عىل ما عاينته الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية من تجاوزات من خالل العرائض 

عن  صادرة  عديدة  تقارير  تشري  بها،  قامت  التي  الزيارات  خالل  من  أو  عليها  الواردة  والشكايات 

للتعذيب وسوء  التعذيب حصول حاالت  للوقاية من  الوطنية  الهيئة  املدين وعن  املجتمع  منظامت 

أنه يتم يف مناخ من  التعذيب بعدا ممنهجا إال  املعاملة يف مراكز اإليقاف واالحتجاز، وإن مل يتخذ 

اإلفالت من العقاب بعدم مساءلة ومعاقبة الجناة عىل الرغم من تطور املنظومة الترشيعية واملؤسسية 

التعبري  الحاصل عىل أن حرية  الرأي والتعبري ورغم اإلجامع  الخصوص. وفيام يتعلق بحرية  يف هذا 

املجتمع  منظامت  عن  الصادرة  التقارير  وعديد  العليا  الهيئة  رصدت  الثورة،  مكتسبات  أهم  متثل 

املدين حصول تضييقات عىل الصحفيني والفنانني والنشطاء)46( اتخذ عدد منها شكل املضايقة األمنية 

والتتبعات القضائية. كام استمر تطبيق بعض القوانني الزجرية لقمع الحريات الفردية ومنها خاصة 

الحريات الجنسية حيث تعاقب املجلة الجزائية املثلية الجنسية، ويتم استخدام طرق مصناّفة دوليا 

ضمن مامرسات التعذيب إلثبات التوجه الجنيس نخص بالذكر منها مامرسة الفحص الرشجي، فقد 

اجرب سبعة ُشبان سنة 2015 عىل إجراء فحوص رشجية قرسية من قبل أطباء رشعيني يف مدينتي سوسة 

والقريوان، واستخدمت التقارير التي أعدها األطباء كدليل إلدانتهم)47(. 

45. https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/31/279832
محاكامت هزت الرأي العام منها محاكمة فناين الراب ولد 15 و كايل ب ب ج يف 2013 ومحاكمة الناشطة يف حركة فيمن أمينة السبوعي يف نفس السنة . 46

ومحاكمة الصحفيني زياد الهاين و سفيان بن فرحات والحكم عىل املدون جابر املاجري بالسجن مدة سبع سنوات تطبيقا للفصل 121 من املجلة الجزائية 
وبدعوى حامية الصفو العام واألخالق الحميدة من أجل نرش صور كاريكاتورية اعتربت مسيئة للمقدسات الدينية وفتح تحقيق قضايئ بشأن الصحفي نورالدين 

املباريك وآالف القضايا املعروضة عىل املحاكم يف شأن النشطاء يف الحركات االجتامعية املطالبة بالتشغيل واملاء والحقوق البيئية.  
47. https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/12/295132 
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كام تربز هذه التعرثات بشكل جيل يف مسار العدالة االنتقالية وأثرت عميقا يف عمل » هيئة الحقيقة 

الحقيقة والكرامة صالحيات واسعة وجعل أعاملها تغطاّي مدة  لهيئة  القانون  أسند  لقد  والكرامة «. 

ع مشموالتها لتشمل أنواع عديدة  من االنتهاكات فعالوة عىل االنتهاكات  زمنية طويلة، كام أنه وساّ

االنتهاكات  يف  النظر  من  القانون  مكاّنها  واالغتصاب،  والتعذيب  القرسي  واالختفاء  كالقتل  الجسيمة 

املتعلقة بتزوير االنتخابات وتلك املتعلقة بالفساد املايل واالعتداء عىل املال العام)48(. تسلاّمت الهيئة 

أكرث من ستني ألف ملف لضحايا االنتهاكات وعقدت مئات جلسات االستامع اتخذ عدد منها شكال علنيا 

وبثت مبارشة يف وسائل اإلعالم كام رشعت الدوائر املتخصصة يف النظر يف القضايا التي أحالتها عليها 

الهيئة منذ شهر ماي سنة 2018. 

حكومة  رغبة  وترجمت  الحزبية  للمحاصصة   2014 سنة  الهيئة  تركيبة  خضعت  إحداثها  منذ  ولكن، 

الكاملة. » إضافة إىل ذلك، كانت  بالثقة  » الرتويكا « آنذاك يف بسط سلطتها عليها، فلم تحظ أعاملها 

الهيئة تعاين من مشاكل داخلية أبرزها الصدامات بني األعضاء أنفسهم. وبدأت االستقاالت مبجراّد مبارشة 

الهيئة عملها واستمراّت طيلة واليتها وهو ما أثار السجاالت وقواّض مصداقية الهيئة «)49(. بذلك تواصل 

التوتر بعد 2014 مع وصول  ة  عمل هيئة الحقيقة والكرامة يف بيئة سياسية غري مالمئة. وارتفعت حداّ

حزب » نداء تونس للحكم « وهو الذي ضم يف صفوفه أعضاء تقلدوا مناصب قيادية يف النظام القديم. 

ومع تقلد الباجي قائد السبيس رئاسة الجمهورية وهو من أعلن خالل حملته االنتخابية الناجحة يف 2014 

معارضته تصفية حسابات املايض، وإميانه برضورة ميضاّ تونس قدما باتت مهمة الهيئة أكرث تعقيدا. 

عطلت محاوالت كثرية أعامل » هيئة الحقيقة والكرامة « فمثال يف 2015، أمىض عدد من النواب عريضة 

م رئيس  وبعدها قداّ الهيئة)50(  برئيسة  تتعلق  بالتحقيق يف مزاعم فساد  الجمهورية  يطالبون فيها رئيس 

الجمهورية مبادرة ترشيعية تحت عنوان » املصالحة اإلدارية « والتي كان من شأنها املساس بصالحيات 

الهيئة املتعلقة بالفساد املايل، والسامح ملرتكبي جرائم الفساد باإلفالت من العقاب بتمكينهم من العفو 

تشكل  رغم  وأيضا  املدنية  والقوى  السياسية  األطراف  عديد  قبل  من  معارضته  رغم  املحاسبة)51(.  دون 

مجموعات ضاغطة ورافضة ملرشوع )نذكر مثال الحركة الشبابية ‘مانيش مسامح «( متت املصادقة عىل 

48. http://www.ivd.tn/rapport/doc/1.pdf
49. https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6335
50. https://ar.tunisienumerique.com/arrakmia/229614/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A

7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A-
A%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82/

51. http://www.ivd.tn/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D
8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D
9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3/
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القانون يف 2017)52(، وقد شكاّل ذلك رضبة ملسار العدالة االنتقالية وللتطلعات املتعلقة بتفكيك منظومة 

الفساد ومعرفة الحقيقة بشأنها. 

الشاهد يف  يوسف  والكرامة وشملت رفض حكومة  الحقيقة  التي طالت هيئة  الهــزات  تواصلت 

2018 التمديد للهيئــة حتى تنهي أعاملها يف غضــون سنة بــل وأعلن بدوره أن الهيئــة فشلت 

فيام أوكل لها من مهام)53(.

أنهت الهيئة مهمتها يف ديسمرب سنة 2019 وسلمت تقريرها الختامي للرئاسات الثالث كام تولت نرشه 

للعموم يف مارس 2019. 

ينص الفصل 70 من قانون العدالة االنتقالية عىل أن » تتوىل الحكومة خالل سنة من تاريخ صدور التقرير 

الهيئة وتقدم  التي قدمتها  التوصيات واملقرتحات  لتنفيذ  إعداد خطة وبرامج عمل  الهيئة  الشامل عن 

الخطة والربنامج إىل املجلس املكلف بالترشيع ملناقشتها. ويتوىل املجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة 

وبرنامج العمل من خالل إحداث لجنة برملانية خاصة للغرض تستعني بالجمعيات ذات الصلة من أجل 

ح هذه الفصول أن مسار العدالة االنتقالية ال ينتهي بانتهاء  الهيئة «. توضاّ تفعيل توصيات ومقرتحات 

أعامل الهيئة غري أن جريان األحداث يوحي بخالف ذلك. 

• حققت 	 لنئ  واالجتامعية.  االقتصــادية  باألزمــــة  املكتسبات  تدعيم  ملسار  الثالث  اإلكراه  يتعلق 

الحقوق  أن  إال  الترشيعية  الناحية  من  خاصة  السيايس  املجال  يف  مطالبها  بعض  التونسية  الثورة 

االقتصادية واالجتامعية ظلت يتيمة املسار الثوري بأكمله حيث انكبت الجهود عىل تدعيم الحقوق 

قادح  كانت  أنها  رغم  الفت  بشكل  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  وأهملت  والسياسية  املدنية 

الثورة ومحراّكها األسايس. 

القانون عدد 62 املؤرخ يف 24 أكتوبر 2017 واملتعلق ب باملصالحة يف املجال اإلداري. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عــــ85ــدد، 24 أكتوبر 2017. . 52
53. https://ar.leaders.com.tn/article/3957-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9

%87%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1
%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D
8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%
8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%
D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D-
8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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ومنذ 2011، دخل االقتصاد التونيس يف أزمة حادة فقد تلقى صدمات سلبية، منها انهيار السياحة )ال 

سياّام بعد تزايد معدالت انعدام األمان يف 2012 - 2013 والهجامت اإلرهابية يف 2015 - 2016(، وفقدان 

السوق الليبية، وتراجع إنتاج الفسفاط والنفط)54(. ويُقدر مصطفى كامل النابيل املحافظ السابق للبنك 

املركزي، هذه الخسائر بنحو 6 % من إجاميل الناتج املحيل سنوياً يف املتوسط، مقارنة مبعدالت عام 2010، 

و14 % من إجاميل الناتج املحيل مقارنة بتوجه إجاميل الناتج املحيل القائم عام 2010)55(.

السياسية  النخب  كافة  أن  ومع  التونيس،  االقتصاد  تلقاها  التي  املوجعة  والرضبات  املطلبية  رغم 

واالجتامعية قد أقرت منذ 2011 بفشل املنوال التنموي السابق فقد اكتفت الحكومات املتعاقبة وإىل 

حدود 2016 مبحاولة تحقيق انتعاش اقتصادي انطالقا من التشبث بنفس املنوال التنموي. » وقد قاد 

هذا التشبث إىل الفشل يف تحقيق االنتعاشة االقتصادية املنشودة وإىل تدهور التوازنات املالية الكلية 

)ارتفاع عجز امليزانية العمومية وعجز امليزان التجاري وميزان الدفوعات والتداين الخارجي والعمومي 

والرتاجع املهول لقيمة الدينار وملدخرات العملة(. كام أصبح االقتصاد يعاين يف نفس الوقت من الركود 

والبطالة املرتفعة مع ارتفاع هام لنسبة التضخم. ويف فرتة ثانية وأمام تدهور األوضاع التجأت الطبقة 

قبول رشوط مجحفة  لتحصل عىل قروض أجربت مبقتضاها عىل  الدويل  النقد  الحاكمة إىل صندوق 

النتهاج سياسات التقشف)56(.

قت هذه االختيارات األزمة االجتامعية واتسعت الفوارق سواء بني الفئات االجتامعية أو بني الجهات  عماّ

» فنسب الفقر مثال، تكون أعىل من املعدل الوطني يف الشامل الغريب والوسط والجنوب الغريب مقابل 

نسب أقل من املعدل الوطني عىل طول الرشيط الساحيل. كام أن نسب البطالة تصل إىل مستويات 

قياسية يف املناطق الداخلية، بأكرث من 40 % يف والية تطاوين، وأكرث من 30 % يف سيدي بوزيد، و29 

% يف قفصة، و26 % يف القرصين. مقابل نسب أقل من املعدل الوطني )3.15 %( يف أغلب الواليات 

الساحلية. هذه النسب تزداد حدة بالنسبة للعاطلني من أصحاب الشهائد حيث نجد مستويات قياسية 

خاصة يف املناطق الداخلية «)57(.

54 ./https://www.arab-reform.net/ar/publication/6597 ،إسحاق ديوان، تحدي تونس املقبل: إصالح االقتصاد قبل فوات األوان، مبادرة اإلصالح العريب
55. Nabli, Moustapha Kamel. J‘y Crois Toujours. Sud-Edition, 2019.

http://ftdes.net/rapports/Model.alternative.abstract.ar.pdf عبد الجليل البدوي، من أجل بديل تنموي عادل، مستدام ودميقراطي: نحو إعادة إحياء . 56
تونس الخرضاء املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية. 

57 .http://www.kadhanews.com/ ،حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية سبع سنوات بعد الثورة، املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية
images/22112017/desc.septans.ar.pdf
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إليه  تشري  مثلام  التونيس  لالقتصــاد  يسببه من خسائر  وما  الفســاد  استرشاء  وبفعــل  ذلك،  لكــل 

تقــارير الهيئة الوطنية ملكــافحة الفســاد)58(، تواصلت الحركات املطالبــة بالتشغيل والتنمية والعدالة 

الحكومات  قبل  من  جذرية  إجابة  تجد  أن  دون  العرش  السنوات  مدى  عىل  والجهات  الفئات  بني 

مكتسبات  كل  فستكون  ذلك  عن  ودونا  الجدية  من  بالكثري  معها  التعاطي  اليوم  واتجه  املتعــاقبة 

دة. مراحل االنتقال الدميقراطي مهداّ

اإلطار المؤسسي : المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  .4

إضافة إىل الهيئات الخمس التي أرساها دستور 2014 توجد مجموعة من الهيئات الوطنية التي تعنى 

لسنة  سابقا  بعضها  قوانني خاصة  أنشأت مبوجب  والتي  األساسية  والحريات  اإلنسان  بحامية حقوق 

2011. وإن شاع تسميتها بالهيئات الوطنية املستقلة فإن هذه الهيئات تختلف يف الواقع من حيث 

إذ تشكل  التنفيذية  بالسلطة  املؤسسة يف عالقة عضوية  القانونية فبعضها جعلتها نصوصها  طبيعتها 

هيكال من هياكل الوزارة مرجع النظر، بينام البعض اآلخر أعطتها قوانينها املؤسسة استقاللية فعلية 

الهيئات  من  ثالثا  صنفا  نجد  كام  التعذيب.  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  مثل  التنفيذية  السلطة  عن 

وتنفيذها  األنشطة  وبرمجة  اإلداري  بالتسيري  يتعلق  فيام  استقالليتها  القانون عىل  نص  وإن  الوطنية 

ظلت استقالليتها املالية منقوصة بحكم ارتباط موازنتها مبوازنة الحكومة أو رئاسة الجمهورية.

ويوجد صنف آخر من املؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق اإلنسان مل يتم إنشاؤها مبوجب قوانني 

خاصة بها عىل غرار » اللجنة الوطنية ملكافحة امليز العنرصي « التي نص عىل إنشائها الفصل الحادي 

عرش من القانون األسايس املتعلق بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي الصادر يف 23 أكتوبر 

2018، وتم إلحاقها بوزارة حقوق اإلنسان. ورغم طبيعتها كجهاز حكومي فقد نص القانون عىل رضورة 

إحداثها وعملها  الذي سينظم طرق  الحكومي  األمر  أن  اإلشارة  داخلها. وتجدر  املدين  املجتمع  متثيل 

وتركيبتها مل يصدر بعد.

58. https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/2/10/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9
%8A%D8%A8-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8
%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7
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4.1 - الهيئــــــات الدستوريـــــة :
 

أوجب الدستور عىل مؤسسات الدولة تيسري عمل الهيئات التي نص عليها يف بابه السادس، وهي هيئات 

واملالية، كام  اإلدارية  القانونية واالستقاللية  بالشخصية  الدميقراطية وتتمتع  تعزيز  تعمل عىل  مستقلة 

يتم انتخاب أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، كام تركيبتها والرشوط املستوجبة يف 

أعضائها ومدة عضويتهم وكيفية تجديدها.

1 - الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات: تعترب الهيئة الحالية وريثة الهيئة التي تم إحداثها إبان الثورة من 

قبل » الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي « يف 18 أفريل 

2011 بغرض اإلرشاف عىل انتخابات املجلس الوطني التأسييس عىل أن تنتهي مهامها باإلعالن عن 

النتائج النهائية لتلك االنتخابات التي متت يف 23 أكتوبر 2011 وكلفت بضامن سالمة املسار االنتخايب 

ونزاهته.  ويف سنة 2012 متت إعادة تشكيل الهيئة مبقتىض القانون األسايس عدد 23 لسنة 2012 قبل 

أن يتم سنة 2014 التنصيص عليها بالفصل 126 من الدستور كإحدى الهيئات الدستورية. وهي هيئة 

عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملايل وتتكون من هيئة مركزية مقرها تونس 

العاصمة وتضم 16 عضوا ومن هيئات فرعية عىل مستوى الدوائر االنتخابية تكون مقراتها مبراكز 

الواليات ومبقرات البعثات الدبلوماسية وتضبط تركيبتها وهيكلتها الهيئة املركزية. وتشري الهيئة إىل 

أنها الهيئة الوحيدة من ضمن الهيئات الدستورية الخمس التي استكمل تركيزها.

 2 - هيئة االتصال السمعي البرصي: تتوىل تعديل قطاع االتصال السمعي البرصي وتعمل عىل ضامن 

حرية التعبري واإلعالم، وهي من الهيئة الوحيدة التي مل يصدر قانونها املؤسس إذ ال زال إىل حد كتابة 

هذا التقرير مرشوع القانون الذي تقدمت به الحكومة )مرشوع قانون أسايس عدد 97/2017 يتعلق 

بهيئة االتصال السمعي والبرصي( يف طور النقاش.

سياسات  الدستور يف ضبط  عليه  ما  وفق  تسهم  وهي  الفساد:  ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  هيئة   -  3

الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته، كام تسعى للتعاون مع نظرياتها بالدول األجنبية واملنظامت 

الدولية املختصة ولها أن تربم اتفاقيات تعاون يف مجال اختصاصها مبا من شأنه أن يكفل اإلنذار املبكر 

بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها. هذا وقد صادق مجلس نواب الشعب عىل قانونها األسايس 

للهيئة بتاريخ 24 أوت 2017، ومل يتم تركيزها بعد بسبب عدم استكامل انتخاب كل أعضائها.
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4 - هيئة حقوق اإلنسان: أنشأ دستور 2014 » هيئة حقوق اإلنسان « كبديل عن الهيئة العليا لحقوق 

اإلنسان والحريات األساسية الحالية، ويعترب ذلك تطورا هاما إذ ارتقى بها إىل مرتبة هيئة دستورية 

لها صالحيات مراقبة احرتام الحريات وحقوق اإلنسان والعمل عىل تعزيزها واقرتاح ما تراه لتطوير 

منظومتها. كام أوجب استشارتها يف مشاريع القوانني املتصلة مبجال اختصاصها، فضال عن صالحياتها 

يف مجال التحقيق يف حاالت انتاك حقوق اإلنسان بغرض تسويتها أو إحالتها إىل الجهات املعنية وتم 

للغرض عرض مرشوع قانون أسايس ينظم الهيئة الجديدة يف إطار مسار تشاريك أنبنى عىل ترشيك 

كل املتدخلني والناشطني يف مجال حقوق اإلنسان سعيا لرتكيز هيئة متالمئة مع مقتضيات الدستور 

واملعايري الدولية ويف مقدمتها » مبادئ باريس « التي تشكل املرجعية الدولية يف املجال، وهي أيضا 

من الهيئات التي مل يتم تركيزها بعد رغم صدور قانونها األسايس منذ  أكتوبر 2018.

5 - هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة: نص الفصل 126 من الدستور عىل إحداث هيئة 

التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة عىل أن تستشار هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال 

القادمة وجوبا يف مشاريع القوانني املتعلقة باملسائل االقتصادية واالجتامعية والبيئية ويف مخططات 

والالمركزية  املركزية  السلطات  مصادقة  عىل  التنمية  مخططات  عرض  قبل  تستشار  كام  التنمية، 

املختصة عالوة عىل ابداء رأيها يف املسائل املتصلة مبجال اختصاصها. وقد صدر قانونها األسايس يف 9 

جويلية 2019 ومل يتم تركيزها إىل حد اآلن.

4.2 - الهيئـــــات المنشـــــأة بموجـــــب نصـــــوص قـــــانونية خـــــاصة :

1 - الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية: تأسست الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات 

رئيس  لدى  استشارية  كلجنة   1991/1/7 يف  املؤرخ   1991 لسنة  الرئايس  األمر  مبقتىض  األساسية 

الجمهورية، قبل أن يرتقي بها القانون عدد 37 لسنة 2008 إىل مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية 

القانونية واالستقاللية املالية ودعم صالحياتها. غري أنها ظلت جزءا من » الديكور الدميقراطي « 

الذي حرص عىل إنشائه النظام السابق، عاجزة عن أداء ما أوكله إليه القانون من مهام يف مجال 

حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها. ويف انتظار تركيز » هيئة حقوق اإلنسان « الدستورية تواصل 

الهيئة العليا باالضطالع مبهام املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وفق الوالية الشاملة التي منحها 

لها القانون.
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2 – مصالح املوفق اإلداري: أُحدثت خطة املوفق اإلداري كخطة لدى رئيس الجمهورية مبقتىض األمـر 

اإلنسان  لحقوق  العليا  الهيئة  غرار  2 ديسمرب 1992(، وعىل  )املــؤرخ يف  لسنة 1992  عـدد 2143 

والحريات األساسية، تم تغيري الطبيعة القانونية لخطة املوفق اإلداري مبوجب القانون عدد 51 لسنة 

2013 )املؤرخ يف 1993/5/3( والذي حولها من مجرد خطة لدى رئيس الجمهورية إىل مؤسسة عمومية 

» مصالح  لتصبح  تسميتها  غري  كم  املايل  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية  تتمتع  إدارية  صبغة  ذات 

لدى  املواطنني  لفائدة  بالتدخل  لها  تسمح  واسعة  صالحيات  القانون  لها  وأسند  اإلداري «.  املوفق 

اإلدارة واملؤسسات العمومية وكلاّ الهياكل املكلاّفة مبهمة تسيري مرفق عمومي. وهي مكلفة بالنظر 

يف الشكاوى الفردية الصادرة عن األشخاص املاداّياّني واملتعلقة باملسائل اإلدارية التي تخصهم والتي 

ترجع بالنظر ملصالح الدولة والجامعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

واملنشآت العمومية وغريها من الهياكل املكلفة مبهمة تسيري مرفق عمومي. كام يتمثل دور مصالح 

إلجراء  تدخله  يف  بالخصوص  مكاسبهم  عىل  واملحافظة  املواطنني  حقوق  حامية  يف  اإلداري  املوفق 

مصالحة بني املواطن واإلدارة يف عدة مجاالت تهم خاصة تنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري 

بسبب التباطؤ يف التنفيذ أو رفضه، وحامية حق امللكية بإيجاد الحلول املناسبة لألشخاص الذين يتم 

انتزاع عقاراتهم أو أجزاء منها للصالح العام، وال يتم التعويض لهم بالقدر والرسعة املطلوبة.

3 - الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية: أحدثت الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية مبقتىض 

القانون األسايس عدد 63 لسنة 2004 املؤرخ يف 27 جويلية 2004 الذي نص يف بابه السادس عىل إنشاء 

الهيئة بصفتها هيئة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، إال أنه ألحق ميزانيتها مبيزانية 

التي تخص  الرتاخيص  أو رفض  يتعلق مبنح  فيام  تقريرية واسعة  لها صالحيات  العدل. وأسند  وزارة 

املتعلقة بذلك. ولها  التصاريح  التي تودع لديها  السلطة  الشخصية وسحبها وهي  معالجة املعطيات 

صالحية تلقي الشكاوى املعروضة عليها وكذلك تحديد الضامنات الرضورية والتدابري الالزمة لحامية 

املعطيات الشخصية والحق يف النفاذ للمعطيات موضوع املعالجة دون إمكانية معارضتها بالرس املهني، 

إىل جانب صالحية إبداء الرأي يف جميع املسائل ذات العالقة باملعطيات الشخصية، 

4 - الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي: تم إحداثها مبقتىض املرسوم عدد 116 لسنة 2011 

املؤرخ يف 2011/11/2 لتعوض » الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم واالتصال «. ومتارس مهامها باستقاللية 

تامة ولها صالحيات تنظيمية وتأديبية كام تضطلع بصالحيات استشارية يف كل ما يتعلق باالتصال 

للهيئة  األسايس  القانون  انتظار صدور  يف  املهام  بهذه  االضطالع  الهيئة  وتواصل  البرصي.  السمعي 

الدستورية وانتخاب أعضائها.
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5 - الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد: تم إحداثها مبوجب املرسوم اإلطاري عدد 120 لسنة 2011 )املؤرخ 

يف 2011/11/14( لتعوض » اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة والفساد «. ونص املرسوم 

عىل أن الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل 

ألحقها  فقد  مستقلة  الهيئة  ميزانية  أن  عىل  نص  املرسوم  من   17 الفصل  أن  ومع  واإلداري،  املايل 

مبيزانية الوزارة األوىل.

وتتمثل املهام األساسية للهيئة وفق ما نص عليه املرسوم يف اقرتاح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة 

العام  القطاعني  الفساد، والكشف عن مواطنه يف  العامة ملنع  التوجيهية  املبادئ  تنفيذها، واصدار 

والخاص. كام تتلقاّي الشكاوى واإلشعارات حول حاالت الفساد والتحقيق فيها وإحالتها عىل الجهات 

املعنية مبا يف ذلك القضاء، وإبداء الرأي يف مشاريع النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة مبكافحة 

الفساد. كام تلعب دورا هاما يف جمع املعطيات والبيانات واإلحصائيات املتعلاّقة بالفساد. وال تكتفي 

مبهام الرقابة والتقيص يف قضايا الفساد بل تؤدي دورا كبريا يف نرش الوعي االجتامعي مبخاطر الفساد 

عن طريق الحمالت الدعائية والندوات واللقاءات وإصدار النرشيات واألدلاّة واألنشطة التدريبية.

6 - الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: صادق املجلس الوطني التأسييس التونيس عىل القانون األسايس 

عدد 43 لسنة 2013 )املؤرخ يف 21 أكتوبر 2013( الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، ومل 

يتم انتخاب أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب إال يف مارس 2016. لقد تم إنشاء الهيئة يف مبوجب 

انضامم الدولة التونسية للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب الذي صادقت عليه يف 2011.

ومبوجب ذلك أصبح بإمكان اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب برمجة زيارات ألماكن االحتجاز يف 

التي يوجد بها أشخاص  القيام بزيارات منتظمة وفجئية ألماكن االحتجاز  الهيئة  تونس ومن مهام 

والتقيص  التعذيب  حاالت  حول  واإلشعارات  البالغات  الهيئة  وتتلقى  كام  حريتهم،  من  محرومني 

بشأنها وإبداء الرأي يف مشاريع القوانني ذات العالقة بالوقاية من التعذيب. وقد واجهت الهيئة يف 

بداية أعاملها مصاعب بسبب التأخري الذي حصل يف إتاحة املوارد الالزمة النطالق أعاملها.

7 - هيئة النفاذ إىل املعلومة: صادق مجلس نواب الشعب عىل القانون األسايس املتعلق بالحق يف النفاذ 

إىل املعلومة يف 12 مارس 2016 الذي نص يف بابه السادس عىل إحداث الهيئة. وقد انتخب نواب 

الربملان أعضاء الهيئة يوم 18 جويلية 2017 وهي هيئة عمومية مستقلة تتمتاّع بالشخصية املعنوية، 
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أحدثت طبقا للفصل 37 من القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 املتعلق 

بالحق يف النفاذ إىل املعلومة، والذي عواّض املرسوم عدد 41 لسنة 2011 املؤرخ يف 26 ماي 2011 

واملتعلق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية.

اإلداري  الهيكل  امتناع  أو  رفض  حالة  يف  والشكايات  الدعاوى  يف  البت  بالخصوص  الهيئة  وتتوىلاّ 

املعني املرفوعة لديه طلب الحصول عىل معلومة، ومخول لها قانونيا القيام بالتحريات الالزمة عىل 

عني املكان لدى الهيكل املعني، ومبارشة جميع إجراءات التحقيق وسامع كل شخص ترى فائدة يف 

سامعه، وإعالم كل من الهياكل املعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها، ونرش قراراتها مبوقع 

» الواب « الخاص بها.

إىل  النفاذ  مبجال  العالقة  ذات  الرتتيبية  والنصوص  القوانني  مشاريع  يف  وجوبا  الرأي  تبدى  كام 

املعلومة، وتعمل عىل نرش ثقافة النفاذ إىل املعلومة، اىل جانب القيام بتقييم دوري حول مدى 

تكريس حق النفاذ إىل املعلومة من طرف الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون، وإعداد تقرير 

سنوي حول نشاطها.

باألشخاص  االتجار  منع  قانون  مبوجب  الهيئة  استحدثت  بالبرش:  االتجار  ملكافحة  الوطنية  الهيئة   -  8

ومكافحته )القانون األسايس عدد 61 لسنة 2016 املؤرخ يف 2016/8/3( والذي يرمي إىل منع كل 

أشكال االستغالل التي ميكن أن يتعرض لها األشخاص وخاصة النساء واألطفال ومكافحتها. وقد نص 

القانون يف بابه الثالث عىل إحداث الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش كهيئة لدى وزارة العدل 

التي تأمن كتابتها القارة، وألحق ميزانيتها مبيزانية الوزارة ونص عىل أن اجتامعاتها تتم مبقر الوزارة. 

وأوكل لها القانون مهمة وضع اسرتاتيجية وطنية شاملة للوقاية من االتجار باألشخاص وزجر مرتكبيه 

ومالحقتهم وحامية ضحاياه وتقديم مساعدة لهم كتنسيق الجهود بني مختلف الجهات املتدخلة يف 

مجال مكافحة االتجار باألشخاص.

9 - اللجنة وطنية ملناهضة التمييز العنرصي: نص الفصل الحادي عرش من بالقانون األسايس للقضاء عىل 

التمييز العنرصي لسنة 2018 عىل إنشاء لجنة وطنية ملحقة بالوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان تتوىل 

جمع ومتابعة مختلف املعطيات املتعلقة بالتمييز العنرصي وتعمل عىل اقرتاح السياسات العمومية 

يف املجال، عىل أن يراعى يف تركيبتها مبدأ التناصف بني النساء والرجال ومتثيلية املجتمع املدين. كام 
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نص نفس الفصل عىل أنه سيتم تحديد كيفية إحداثها ومشموالتها وطرق سريها وتركيبتها مبقتىض 

أمر حكومي. وعىل غرار عديد املؤسسات الرسمية األخرى سواء كانت مؤسسات دستورية أم ال، مل 

يتم إىل حد تاريخ صدور هذا التقرير صدور األمر الحكومي الذي سيحدد الطبيعة القانونية للجنة 

ومشموالتها وطرق سريها وتركيبتها.

10 – املرصد الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة: نص الفصل 40 من القانوين األسايس عدد 58 لسنة 

2017 املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة عىل إحداث » املرصد الوطني ملناهضة العنف ضد 

املرأة « ووضعه تحت إرشاف الوزارة املكلفة باملرأة. وقد تم إحداث املرصد يف بداية 2020 مبقتىض 

األمر الحكومي عدد 126 املؤرخ يف 2020/2/25 الذي نص يف فصله الثاين عىل أن املرصد مؤسسة 

الوزارة  وتخضع إلرشاف  املايل  واالستقالل  القانونية  بالشخصية  تتمتع  إدارية  صبغة  ذات  عمومية 

املكلفة باملرأة. وتتمثل مهام املرصد فيام ييل:

• رصد حاالت العنف ضد املرأة وتوثيقها	

• متابعة تنفيذ الترشيعات والسياسات املتعلقة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة	

• القيام بالبحوث األكادميية وامليدانية يف املجال	

• املساهمة يف إعداد االسرتاتيجيات الوطنية ورسم املبادئ التوجيهية	

• التعاون والتنسيق مع منظامت املجتمع املدين والهيئات الدستورية املعنية	

• إبداء الرأي يف برامج التكوين والتدريب وتأهيل املتدخلني يف املجال	



      البـــــاب األول 

الحقــوق المدنيــة
والسياسيــة
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      البــاب األول 

  الحقــوق المدنيــة والسيــــاسيــــة

القسـم األول  - اإلطـــــار القــــانونــــي

تقديــــــــم

متثل الحقوق املدنية والسياسية جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان التي تعترب بدورها حقوقا متأصلة 

يف الطبيعة البرشية ومضمونة لكل الناس دون متييز ودون اعتبار للجنس أو اللون أو األصل االثني أو 

الرأي السيايس. وهي حقوق مرتابطة ومتكاملة وغري قابلة  اللغة أو  الدين أو  الجنسية أو  القومي أو 

للتجزئة. كام تعترب حقوق اإلنسان حقوق شاملة مبعنى أنها تشمل األجيال املختلفة لحقوق اإلنسان، 

وهي حقوق ال ميكن الرتاجع عنها، فإقرارها لكل شخص ولكل مجموعة هو من قبيل الحق وليس امتيازا. 

الدولية  النصوص  أنها حقوق مكراّسة ومضمونة يف قواعد قانونية محلية كالقوانني والدساتري ويف  كام 

مثل اإلعالنات واالتفاقيات الدولية والعرف الدويل واملبادئ الدولية العامة وبقية مصادر القانون الدويل.

وقد ظلت حقوق اإلنسان منذ صدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف 10 ديسمرب 1948 والعهدين 

العهد الدويل الخاص بالحقوق  الدوليني سنة 1966 )العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية( يف تطور مستمر. كام ساهمت املؤمترات الدولية بشأن حقوق اإلنسان 

ومنها مؤمتر طهران سنة 1968 ثم مؤمتر فيانا سنة 1993 بشكل كبري يف هذا التطور.

وقد أفىض اإلعالن املنبثق عن مؤمتر فيانا واملعروف » بإعالن وبرنامج عمل مؤمتر فيينا « إىل تبني تصور 

وتعريف شامل لحقوق اإلنسان يقوم عىل مبدأين أساسني هام عاملية حقوق اإلنسان وترابطها. وأكد 

هذا التعريف عىل شمولية حقوق اإلنسان، الذي ضمنها كل الحريات األساسية وكل الحقوق العامة 

والفردية مبا فيها الحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، كام ادمجت 

الحقوق الفردية بالحقوق الجامعية مثل حق الشعوب يف تقرير مصريها والحق يف الدميقراطية والعدل 

والتنمية. كام أبرز » إعالن وبرنامج عمل فيانا « العالقة بني الكرامة اإلنسانية وعاملية حقوق اإلنسان 

وترابطها ببعضها البعض.
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النصــــوص الدوليــــة واإلقليميــــة  .1

تنظم العديد من النصوص الوطنية والدولية واإلقليمية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية، وفيام ييل أبرز 

هذه النصوص مصنفة صنفني إثنني، النصوص الدولية واإلقليمية ثم النصوص املحلية.

1.1 - النص المؤسس: اإلعــالن العــــالمي لحقـــوق اإلنســــان

يشكل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وثيقة تاريخية هامة يف تاريخ حقوق اإلنسان وقد صاغه خرباء من 

مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العامل، واعتمدته الجمعية العامة يف باريس يف 10 

كانون األول/ ديسمرب 1948 مبوجب القرار 217 أ. ويعترب اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املعيار املشرتك 

الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم.

وال يكتيس اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان صبغة قانونية بل تكمن قيمته يف رمزيته ملا يكتسيه من اقرار 

اإلنسانية.  والكرامة  والحرية  املساواة  مبادئ  وهي  عليها،  تقوم  التي  واملبادئ  األسس  وتقديم  للحقوق 

ويف هذا السياق تؤكد املادة األوىل من اإلعالن عىل أنه » يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين يف الكرامة 

والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء «. كام تقر املادة 
الثانية بأن » لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا متييز من 
أي نوع، وال سيام التمييز بسبب العنرص، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغري 
سيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الرثوة، أو املولد، أو أي وضع آخر. وفضال عن ذلك ال يجوز 
التمييز عىل أساس الوضع السيايس أو القانوين أو الدويل للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء 
أكان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غري متمتع بالحكم الذايت أم خاضعا ألي قيد آخر عىل سيادته «.

1.2 - االتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية

1.2.1 - االتفاقيــــات الدوليـــة ذات الصبغـــة العـــامـــة : 
اإلنسان  تدعيم حقوق  يف  جدا  مهمة  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  املطبقة ألحكام  النصوص  تعترب 

وتطويرها عىل املستوى الوطني نظرا لقيمتها القانونية. فالفصل 20 من الدستور التونيس الصادر سنة 
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2014 يعطيها قيمة قانونية أقوى من القانون إذ نص الفصل املشار إليه إىل أن » املعاهدات املوافق عليها 

من قبل املجلس النيايب واملصادق عليها، أعىل من القوانني وأدىن من الدستور «.

• العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية: جاء العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية مبثابة 	

النص املطبق ألحكام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املجال السيايس واملدين. وقد صادقت 

عليه الدولة التونسية من جملة 173 دولة يف نفس اليوم والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية مبقتىض القانون عدد 30 لسنة 1968 املؤرخ يف 29 نوفمرب 1968.

• بشأن 	 والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  بالعهد  امللحق  األول  االختياري  الربوتوكول 

تقديم شكاوى من قبل األفراد. صادقت الدولة التونسية عىل هذا الربوتوكول مبقتىض املرسوم 

عدد 3 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 فيفري 2011 املتعلق باملوافقة عىل انضامم الجمهورية التونسية 

إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  مع  جنب  إىل  جنبا  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يشكل 

والسياسية  والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وبرتوكوليه االختيارين، ما 

يسمى بالرشعة الدولية لحقوق اإلنسان. وقد ظهرت فيام بعد مجموعة من االتفاقيات املتصلة 

ببعض املواضيع التي تناولتها النصوص العامة.

1.2.2 - االتفـاقيـــات الدوليـــة الخـــاصة بأوضـــاع معينـــة : 
• االتفاقية الخاصة مبناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو العقوبة القاسية 	

 11 يف  املؤرخ   1988 لسنة   79 عدد  القانون  مبقتىض  عليها  املصادق  املهينة  أو  والإلإنسانية 

جويلية 1988

• العقوبة 	 أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  التفاقية  االختياري  الربوتوكول 

 19 املؤرخ يف  لسنة 2011   5 باملرسوم عدد  عليه  املصادق  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 

فيفري 2011 واملتعلق باملوافقة عىل انضامم الجمهورية التونسية إىل هذا الربوتوكول

• الدولة 	 عليها  صادقت  التي  العنرصي،  التمييز  أشكال  جميع  عىل  للقضاء  الدولية  االتفاقية 

التونسية يف 13 جانفي 1967 مبقتىض القانون عدد 70 املؤرخ يف 28 نوفمرب 1966
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• التي صادقت عليها تونس سنة 1985 	 املرأة  التمييز ضد  القضاء عىل جميع أشكال  اتفاقية 

تعلقت  إبداء عدد من تحفظات  املؤرخ يف 12 جويلية 1985، مع  القانون عدد 68  مبقتىض 

مبسائل مثل إسناد جنسية األم لألطفال، وحرية التنقل واملسكن، والحقوق واملسؤوليات داخل 

األرسة وتجاه األطفال، وانتقال امللكية عن طريق اإلرث. إىل جانب التحفظ الذي تم تقدميه يف 

شكل إعالن عام والذي ينص عىل أن الدولة التونسية لن تتخذ قرارات وترشيعات ال تتامىش 

مع أحكام الفصل األول من الدستور

ويف أكتوبر 2011 أعلنت تونس عن قرارها سحب تلك التحفظات باستثناء اإلعالن العام املشار 

إليه، وبدأ ومل يبدأ نفاذ القرار إال يف 2014/4/17 عندما قامت تونس إخطار األمم املتحدة بقرار 

رفع التحفظات بصفة رسمية.

• الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة والذي متت 	

املصادقة عليه مبقتىض القانون عدد 2008 - 35 املؤرخ يف 9 جوان 2008.

• االتفاقية الخاصة بحقوق الطفل املصادق عليها مبقتىض القانون عدد 93 لسنة 1991 املؤرخ يف 	

29 نوفمرب 1991 مع إبداء تحفظات خصوصية تتعلق باملواد التالية: 

الثانية من  املادة  أحكام  بشأن  التونسية تحفظا  الجمهورية  2: تسجل حكومة  املــــــــادة   -

الشخصية  باألحوال  املتعلق  الوطني  ترشيعها  أحكام  تنفيذ  تعوق  أن  يجوز  ال  التي  االتفاقية 

وخاصة فيام يتصل بالزواج وحقوق اإلرث.

التونسية أن أحكام املادة 40  الفقرة 2)ب( ف: تعترب حكومة الجمهورية  املــــــــادة 40،   -

الفقرة 2)ب( ف متثل مبدأ عاما ميكن للترشيع الوطني أن يدخل عليها استثناءات كام هو الشأن 

بالنسبة لبعض الجرائم التي تحكم فيها نهائيا محاكم النواحي أو الدوائر الجنائية دون املساس 

بحق استئنافها أمام محكمة التعقيب املعهود إليها ضامن تنفيذ القانون 

- املــــــــادة السابعة: تعترب حكومة الجمهورية التونسية أن املادة السابعة من االتفاقية ال ميكن 

أن تأواّل بأنها متنع تطبيق أحكام الترشيع الوطني املتعلقة بالجنسية والسيام حاالت التخيل عنها.

كام قدمت الدولة التونسية االعالنات العامة التالية بخصوص االتفاقية:

• تعلن حكومة الجمهورية التونسية أنها لن تتخذ يف تطبيق هذه االتفاقية أي قرار ترشيعي أو 	

تنظيمي من شأنه أن يخالف الدستور التونيس.
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• وتعلن حكومة الجمهورية التونسية أن تعهدها بتطبيق أحكام هذه االتفاقية سيبقى يف حدود 	

اإلمكانيات املتوفرة لديها.

• تعلن حكومة الجمهورية التونسية أن ديباجة االتفاقية واألحكام الواردة بها وخاصة املادة 6 منها 	

التي ال ميكن تأويلها عىل نحو يعوق تطبيق الترشيع التونيس املتعلق باإلنهاء الطوعي للحمل.

• املس 	 بعدم  املتعلق  اإلعالن  عىل  االبقاء  مع   2008 سنة  التحفظات  هذه  جميع  رفع  تم  وقد 

بالقوانني التي تسمح باإلجهاض.

• الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع األطفــال واستغــالل األطفــال يف 	

البغــاء ويف املواد اإلباحية املصادق عليه مبقتىض القانون عدد 42 لسنة 2002 املؤرخ يف 7 ماي 2002.

• املسلحة  	 النزاعات  يف  األطفال  ارشاك  بشأن  الطفل  حقوق  باتفاقية  امللحق  االختياري  الربوتوكول 

املصادق عليه مبقتىض القانون عدد 42 لسنة 2002 املؤرخ يف 7 ماي 2002.

• الربوتوكول االختياري الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اجراء تقديم البالغات املصادق مبقتىض 	

األمر الرئايس عدد 62 لسنة 2018 مؤرخ يف 6 جوان 2018 املتعلق باملصادقة عىل انضامم الجمهورية 

التونسية إىل الربوتوكول االختياري الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات.

• لسنة 2008 	 بالقانون عدد 4  عليها  املصادق  اإلعاقة  األشخاص ذوي  الدولية بشأن حقوق  االتفاقية 

املؤرخ يف 11 فيفري 2008.

• عليه 	 املصادق  االعاقة  األشخاص ذوي  بشأن حقوق  الدولية  لالتفاقية  امللحق  االختياري  الربوتوكول 

بالقانون عدد 4 لسنة 2008 املؤرخ يف 11 فيفري 2008.

• 	 2011 يف  تونس  عليها  صادقت  التي  القرسي  االختفاء  من  األشخاص  كل  لحامية  الدولية  االتفاقية 

مبقتىض األمر عدد 550 لسنة 2011 املؤرخ يف 14/5/2011

1.3 - االتفــــاقيـــات اإلقليـــمـــيـــة

• امليثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي صادقت عليه تونس بتاريخ 16/03/1983	

• الربوتوكول االختياري امللحق للميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب واملتعلق بإحداث املحكمة 	

االفريقية مبقتىض القانون عدد 47 لسنة 2007 املؤرخ يف 17 جولية 2007

• األمر 	 املصادق عليه مبقتىض  النساء  املتعلق بحقوق  اإلفريقي  للميثاق  امللحق  بروتوكول » مابوتو « 

الرئايس عدد 61 لسنة 2018 مؤرخ يف 6 جوان 2018 
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• بالقانون 	 عليها  املصادق  الجنيس  واالعتداء  االستغالل  األطفال من  بشأن حامية  األوروبية  االتفاقية 

األسايس عدد 2 لسنة 2018 مؤرخ يف 15 جانفي 2018 يتعلق باملوافقة عىل انضامم الجمهورية التونسية 

إىل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حامية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنيس )النزاروتا(

الخالصـــــــة والتوصيــــــات

من املؤكد أن الدولة التونسية صادقت عىل معظم هذه االتفاقيات والنصوص التي تهدف إىل حامية حقوق 

اإلنسان ومنع التمييز، لكنها يف ذات الوقت مل تصادق عىل عديد االتفاقيات األخرى أو الربوتوكوالت امللحقة لها.

ويف هذا الصدد تويص الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية مبا ييل:

• واملتعلق 	 والسياسية  املدنية  بالحقوق  الدويل  بالعهد  امللحق  الثاين  الربوتوكول  املصادقة عىل  أوال، 

بإلغاء عقوبة اإلعدام

• ثانيــــا، املصادقة عىل االتفاقية الدولية لحامية حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم لسنة 1990	

• ثالثــــا، املصادقة عىل امليثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل	

• املنزيل 	 والعنف  املرأة  ضد  العنف  من  للوقاية  أوروبا  مجلس  اتفاقية  عىل  املصادقة  رابعـــا، 

ومكافحتهام والتي أجازت يف مادتها 76 انضامم الدول غري األعضاء يف مجلس أوروبا

• سادســا، العمل عىل احرتام التزامات املرتبة عىل الدولة مبوجب مصادقتها عىل االتفاقيات الدولية 	

واإلقليمية، وتعديل الترشيعات النافذة مبا يتالءم كليا مع االتفاقيات املصادق عليها.

النصـــوص المحليـــــة  .2

2.1 - الحقــــوق المدنيــــة والسيــــاسيــة فــي الدستــــور التــــونسي

2.1.1 - الضمانات الدستورية للحقوق المدنية والسياسية:
جاء الدستور التونيس لسنة 2014 ضامنا لعديد الحقوق مقارنة مع دستور 1959. وسعى الدستور الجديد يف بابه 

الثاين عىل وجه الخصوص إىل االستجابة للمعايري الدولية لحقوق االنسان وأن يتالءم مع التزامات تونس الدولية.
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ومل يكن من السهل الوصول إىل اقرار هذه الحقوق يف الدستور نظرا للخالفات املتعددة بني األطراف السياسية 

املمثلة يف املجلس الوطني التأسييس ومحاولة بعض الحركات السياسية فرض مبادئ وقيم ذات صبغة سياسية 

باألساس ميكن أن تؤدي إىل الرتاجع عن هذه الحقوق وتقييدها. 

وكان إقرار حقوق اإلنسان يف الدستور نتيجة نضاالت مستمرة قامت بها منظامت املجتمع املدين التي عارضت 

محاوالت تقييد هذه الحقوق أو إفالها خالل فرتة اعداد الدستور)1(. وجاء الدستور ليرتجم البعض من استحقاقات 

الثورة كام أقر يف نفس الوقت الحقوق املدنية والسياسية وكذلك الحقوق االقتصادية واالجتامعية الثقافية.

التونيس منفصلة عن باقي الحقوق، ومن الالفت لالنتباه عند  ومل ترد الحقوق املدنية والسياسية يف الدستور 

النظر يف تسلسل الفصول أن الدستور بدأ بإقرار حرية املعتقد وحرية الضمري وحرية مامرسة الشعائر الدينية 

)الفصل 6( ثم اهتم باألرسة معتربا أنها » الخلية األساسية للمجتمع « التي يجب عىل الدولة حاميتها )الفصل 

7( واعترب الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن )الفصل 8(. إثر ذاك أورد الفصول املتعلقة بالحقوق املدنية فأقر 

الحق يف الحياة )الفصل 22( والحق يف حامية الكرامة وحرمة الجسد ومنع التعذيب )الفصل 23( وحامية الحياة 

الخاصة وحرمة املسكن ورسية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية )الفقرة األوىل من الفصل 24( والحق 

يف حرية اختيار مقر االقامة وحرية التنقل داخل الوطن )الفقرة الثانية من الفصل 24(.

أما فيام يخص الحقوق املرتبطة بالقضاء وضامنات الدفاع تبنى الدستور املعايري الدولية لحقوق اإلنسان املتصلة 

العقوبة  الدفاع )الفصل 27( وتأكيد  الرباءة والحق يف محاكمة عادلة وضامنات  باملوضوع والتي تخص قرينة 

الشخصية )الفصل 28( وعدم ايقاف شخص أو االحتفاظ به إال يف حالة التلبس أو بقرار قضايئ )الفصل 29( وحق 

السجناء يف معاملة إنسانية )الفصل 30(.

كام اعرتف الدستور بالحق يف اللجوء السيايس وحجر تسليم املتمتعني باللجوء السيايس )الفصل 26( والحق يف 

الجنسية مبا أنه حجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إىل 

الوطن )الفصل 25(.

أما يف مجال الحقوق السياسية فقد أقر الدستور حرية الرأي والفكر والتعبري واإلعالم والنرش )الفصل 31( والحق 

يف اإلعالم والحق يف النفاذ إىل املعلومة )الفصل 32( والحريات األكادميية وحرية البحث العلمي والتكنولوجي 

1. Hafidha Chekir . Islam et constitution en Tunisie dans les différents drafts de la constitution. In La transition démocratique en Tunisie et 
la question religieuse, Tunis, Editions Diwen, 2014.
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)الفصل 33(. كام أقر حق االنتخاب والرتشح واالقرتاع )الفصل 34( وحرية تكوين األحزاب والنقابات والجمعيات 

)الفصل 35( والحق النقايب )الفصل 36( وحرية االجتامع والتظاهر السلميني )الفصل 37(.

الحق يف  لها فصوال عديدة، ومن أهمها  التي خص  الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية  الدستور  ومل يهمل 

التعليم )الفصل 39( والحق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل )الفصل 40(  الصحة )الفصل 38( والحق يف 

وحق امللكية مبا فيها الحق يف امللكية الفكرية )الفصل 41( والحق يف الثقافة وحرية االبداع )الفصل 42( والحق يف 

الرياضة والرتفيه )الفصل 43(. كام أكد فيام يتعلق بالحقوق التضامنية بشكل خاص عىل الحق يف املاء )الفصل 44( 

والحق يف بيئة سليمة ومتوازنة )الفصل 45(، وسوف يتناول التقرير هذه الحقوق بشكل تفصييل يف قسم خاص.

ها الدستور ببعض الفصول، ومن بينها حقوق النساء واألطفال  وكذاك الشأن بالنسبة للحقوق الخصوصية التي خصاّ

واألشخاص ذوي اإلعاقة. أما بالنسبة إىل حقوق النساء فقد أقر الدستور حقوق املرأة املكتسبة وتكافئ الفرص 

بني النساء والرجال يف تحمل مختلف املسؤوليات ويف جميع املجاالت وأوىص بالسعي إىل تحقيق التناصف بني 

املرأة والرجل يف املجالس، والقضاء عىل العنف ضد املرأة )الفصل 46(. كام اهتم بحقوق األطفال عىل أبويه 

وعىل الدولة لضامن الكرامة والصحة والرعاية والتعليم )الفصل 47( واعرتف لكل مواطن ذي إعاقة بالحق يف 

الحامية من كل أنواع التمييز والحق يف االنتفاع بكل التدابري التي تضمن له االندماج الكامل يف املجتمع.

من املؤكد أن دستور 2014 أسس هذه الحقوق عىل مبدأ املساواة بني املواطنني واملواطنات خالفا لدستور سنة 

الذي أقر مبدأ املساواة يف  القانون، وذلك وفق الفصل 21  بإقرار مساواة كل املواطنني أمام  الذي اكتفى   1959

الحقوق والواجبات بني املواطنني واملواطنات ووفق أحكام التوطئة التي تضمنت فقرة تؤكد علوية القانون واحرتام 

الحريات وحقوق اإلنسان واستقاللية القضاء واملساواة يف الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني واملواطنات.

وقد أقر دستور 2014 العديد من الحقوق التي مل تكن مضمونة يف دستور 1959 مثل الحق يف االرضاب الذي كان 

محل تأويل حسب عالقة الدولة بالنقابة ومدى انسجام سياستها مع برنامج النقابة. واستجاب ملطالب االتحاد 

للمجلس  قدمه  الذي  الدستور  االرضاب يف مرشوع  الحق يف  بدسرتة  يطالب  كان  الذي  للشغل  التونيس  العام 

الوطني التأسييس. 

وحاول الدستور أن ينسجم مع املعايري الدولية بدسرتة حقوق جديدة متصلة باحرتام الكرامة اإلنسانية وبحامية 

الشخص من التعذيب واالعرتاف للسجني مبعاملة إنسانية وحامية املوقوفني أو املحتفظ بهم وحق اللجوء السيايس.
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التي  املعارضة  العامل كحقوق  التعددية عرب  الدميقراطيات  كرستها  التي  الجديدة  الحقوق  بعض  كام نص عىل 

تتمتع حسب أحكام الفصل 60 بحقوق متكنها من النهوض مبهامها يف العمل النيايب وتضمن لها متثيلية مناسبة 

وفاعلة يف كل هياكل املجلس املنتخب وأنشطته الداخلية والخارجية وحقوق املواطنني يف تسيري الشؤون املحلية 

واإلسهام يف إعداد برامج التنمية والتهيئة الرتابية ومتابعة تنفيذها باالعتامد عىل آليات الدميقراطية التشاركية 

ومبادئ الحوكمة الرشيدة )الفصل 139(.

التمتع  الحق يف  بيئة سليمة ومتوازنة وبصفة غري مبارشة  الحق يف  الحقوق مثل  الثالث من  الجيل  تبنى  كام 

بالرثوات واملوارد الطبيعية عندما اعترب هذه الرثوات ملك للشعب )الفصل 13( وأضاف إىل الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية الحقوق الثقافية مثل الحق يف الثقافة والحق يف الرياضة والرتفيه.

وبخصوص تقييد الحقوق والحريات تضمن الدستور فصال مهام وهو الفصل 49 الذي حدد رشوط تقييد الحقوق 

والحريات خالفا لدستور 1959 الذي كان يكتفي باإلحالة إىل القانون يف هذا الشأن. ويف حني تكون اإلحالة إىل 

القانون مبدئيا بهدف ضبط الرشوط الضامنة ملامرسة الحرية التي أقرها الدستور كانت اإلحالة بالنسبة لدستور 

1959 تهدف يف الواقع إىل فرض القيود عىل مامرسة الحريات والحقوق، وهو ما أعطى للمرشع سلطة مطلقة يف 

فرض القيود عىل الحقوق والحريات، وجرد التكريس الدستوري من أي ضامنات يف املامرسة. وهذا ما حصل مع 

العديد من الحقوق والحريات التي أقرها الفصل الثامن من دستور 1959 السابق الذي نص رصاحة عىل أن » حرية 

الفكر والتعبري والصحافة والنرش واالجتامع وتأسيس الجمعيات مضمونة ومتارس حسبام يضبطه القانون «.

لذلك أكد خرباء القانون الدستوري ومنظامت املجتمع املدين عىل أهمية االبتعاد عن اإلحالة إىل القانون والتنصيص 

بدال عنها عىل إمكانية تقييد الحقوق والحريات التي كرسها الدستور مع فرض ضامنات لحاميتها. وعىل هذا 

األساس نصاّ الفصل 49 عىل أنه ال ميكن يف أي حال من األحوال املساّ من جوهر الحق وأال توضع الضوابط إال 

لرضورة تقتضيها دولة مدنية دميقراطية وأن يكون وضع الضوابط بهدف حامية حقوق الغري أو ملقتضيات األمن 

العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها. 

ويؤكد ذلك أن الدستور تبنى املعايري الدولية واإلقليمية فيام يتعلق بتقييد الحقوق والحريات مع احرتام قاعدة 

التناسب وتحديد الضوابط التي ميكن وضعها دون املساس من جوهر الحقوق والحريات ويف حاالت معينة مع 

تكليف الهيئات القضائية بحامية هذه الحقوق والحريات مثلام ناّصت عليه املادة 22 من العهد الدويل الخاص 

يكتسيها  التي  البالغة  األهمية  يؤكد  ما  وهذا  الجمعيات.  تكوين  لحرية  بالنسبة  والسياسية  املدنية  بالحقوق 

الفصل 49 من دستور 2014 يف حامية الحقوق والحريات.
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2.1.2 - أوجه النقص والقصور في دستور 2014:

اللغوي  التعدد  املهاجرين والحق يف  الفردية والجامعية مثل حقوق  الحقوق  لقد تجاهل دستور 2014 بعض 

وحقوق األقليات الثقافية والدينية والعرقية والجنسية ومنها خاصة حقوق املثليني واألشخاص ذوي الجنسانية 

غري املعيارية واكتفى مبطالبة الدولة بضامن الحقوق والحريات الفردية والعامة. 

رغم ما نص عليه الفصل الثاين والعرشون من الدستور بخصوص الحق يف الحياة إذ اعتربه حقا » مقدسا ال يجوز 

املساس به إال يف حاالت قصوى يضبطها القانون «، مبا ال بشكل عام تعارضا مع ما جاء يف املادة السادسة من العهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي أكد عىل أال يتم تنفيذ حكم اإلعدام إال وفق الترشيعات النافذة عند 

ا بهذا الحق املقدس. ارتكاب أشد الجرائم خطورة مع إضافة قيود أخرى، إال أن إبقاءه عىل عقوبة اإلعدام يعترب مساّ

أن  الحقوق والحريات. ومع  للتأويل ولتقييد بعض  الذي قد يرتك مجاال  بالغموض  اتسمت بعض فصوله  كام 

الفصل الواحد والثالثني أكد رصاحة عىل ضامن حرية الرأي والفكر والتعبري، مل يؤكد الفصل السادس من باب 

املبادئ العامة عىل هذه الحريات األساسية. ينصاّ هذا الفصل عىل أن » الدولة كافلة لحرية املعتقد والضمري 

ومامرسة الشعائر الدينية «. ولكن هذه الصياغة تتغافل عن مفاهيم أشمل من قبيل حرية الفكر التي تتضمن 

بشكل أوضح حق األشخاص يف تغيري دين بآخر، أو عدم اعتناق أي ديانة أو اإللحاد. فاالعرتاف الرصيح بالحق يف 

حرية الفكر والضمري معا من شأنه توفري حامية أفضل للتونسيني من اعتامد قوانني داخلية قد تُجراّم اإللحاد أو 

عدم اعتناق دين معني. كام يشري الدستور إضافة إىل ذلك إىل حرية املعتقد والضمري فقط يف باب املبادئ العامة 

وليس يف باب الحقوق والحريات. 

ومع أن دستور 2014 قد استجاب للمعايري الدولية وسعى لالنسجام مع االلتزامات الدولية واإلقليمية للدولة 

العاملي  اإلعالن  وخاصة  الدولية  املرجعيات  إىل  يرش رصاحة  مل  أنه  إال  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  التونسية 

لحقوق اإلنسان بوصفه مرجعا للدستور وهو ما كان من شأنه أن يعزز مكانة حقوق اإلنسان يف الدستور 

ويقر بصبغتها الكونية.

وبقدر ما اهتم الدستور بحقوق النساء فهو مل يعرف التمييز واكتفى بإقرار املساواة دون متييز تاركا للمرشع 

كيفية التصدي لهذا التمييز والوقاية منه وتجرميه. كام بقي حذرا فيام يتعلق بكيفية وصول النساء إىل مواقع 

القرار ومل يلزم الدولة عىل احرتام التناصف يف كل مواقع القرار املنتخبة واملعينة. لكنه بإقرار املساواة التامة بني 

الرجل واملرأة يف الحقوق والواجبات اعرتف بكافة الحقوق مبا فيها اعرتاف باملساواة يف املرياث بني الذكور واإلناث.
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 2.2 - الحقوق المدنية والسياسية في القوانين أو جدلية التطبيق 

الصعب ألحكام الدستور  

اتفاقيات  أو  تعاون  اتفاقيات  أو  قروض  عىل  باملصادقة   2014 سنة  منذ  صدرت  التي  القوانني  معظم  تتعلق 

عن  الصادر  التقرير  أشار  وقد  محدودا.  عددها  فكان  اإلنسان  بحقوق  مبارشة  املتصلة  القوانني  أما  دولية)2(،  

عب صادق خالل السنة الترشيعية  الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان)3( يف ديسمرب 2015 أن مجلس نواب الشاّ

ة. أما خالل  األوىل أي سنة 2014 عىل 39 قانونا من بينها خمسة قوانني ذات صلة بالحقوق والحرياّات العاماّ

السنة الترشيعية الثانية )من أكتوبر 2015 إىل 2016( صادق مجلس نواب الشعب عىل 89 قانونا، أغلبها تتعلق 

لتفعيل  الهادفة  القوانني  كان عدد  الثنايئ، يف حني  التعاون  واتفاقيات  مالية وقروض  اتفاقيات  باملصادقة عىل 

الدستور أو لتعزيز الحريات ضعيفا.

وفيام ييل أبرز القوانني التي صادق عليها مجلس نواب منذ 2015:

• يف 	 )املؤرخ  األموال  غسل  ومنع  اإلرهاب  مبكافحة  املتعلق   2015 لسنة   26 عدد  األسايس  القانون 

)2015/8/7

• املتعلق 	  1975 لسنة   40 عدد  القانون  وإمتام  بتنقيح  املتعلق   2015 لسنة   46 عدد  األسايس  القانون 

بجوازات السفر )املؤرخ يف 2015/11/23(

• القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املتعلق باملحكمة الدستورية )املؤرخ يف 3 ديسمرب 2015(	

• القانون األسايس عدد 5 لسنة 2016 املتعلق بتنقيح وإمتام بعض أحكام املجلة الجزائية )الذي ينص عىل 	

تقليص املدة القانونية لالحتجاز - مؤرخ يف 16 فيفري 2016(

• القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 حول الحق يف النفاذ للمعلومة )املؤرخ يف 24 مارس 2016(	

• القانون األسايس عدد 34 لسنة 2016 املتعلق باملجلس األعىل للقضاء )املؤرخ يف 28 أفريل 2016(	

• القانون عدد 61 لسنة 2016 املتعلق مبنع االتجار باألشخاص أو مكافحته )املؤرخ يف 3 اوت 2016(	

• القانون األسايس عدد 7 لسنة 2017 املتعلق بتنقيح وإمتام القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 املتعلق 	

باالنتخابات واالستفتاء.

2. Bawsala. La première mandature parlementaire en chiffres. Novembre 2014- août 2019.Tunis.2019
3. FIDH. Le travail législatif à l‘épreuve de la Constitution tunisienne et des conventions internationales. Rapport élaboré par Hafidha Chekir 

et Wahid Ferchichi.Tunis.2015
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• القانون األسايس عدد 42 لسنة 2017 املتعلق بانضامم الجمهورية التونسية إىل االتفاقية رقم 108 	

الشخيص  الطابع  ذات  للمعطيات  اآللية  املعالجة  تجاه  األشخاص  بحامية  املتعلقة  أوروبا  ملجلس 

الحدود  عرب  املعطيات  وتدفق  وانسياب  املراقبة  بسلطات  الخاص   181 رقم  اإلضايف  وبروتوكولها 

)املؤرخ يف 30 ماي 2017(

• القانون عدد 58 لسنة 2017 املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة )املؤرخ يف 11 أوت 2017(. 	

• لحقوق 	 اإلفريقي  امليثاق  بروتوكول  إىل  باالنضامم  املتعلق   2018 لسنة   33 عدد  األسايس  القانون 

اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف إفريقيا )املؤرخ يف 6 جوان 2018(.

• القانون األسايس عدد 59 لسنة 2017 املتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد )املؤرخ يف 	

24 أوت 2017(

• القانون األسايس عدد 50 لسنة 2018 املتعلق بالقضاء عىل التمييز العنرصي )املؤرخ يف 23 اكتوبر 	

 )2018

• القانون األسايس عدد 51 لسنة 2018 املتعلق بهيئة حقوق اإلنسان )املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018(	

• القانون عدد 52 لسنة 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات )املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018(.	

• تم يف أفريل 2017 االنضامم إىل املحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب	

كام صدر سنة 2015 األمر الحكومي عدد 1593 املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير 

ومتابعة التوصيات يف مجال حقوق اإلنسان )املؤرخ يف 30 أكتوبر 2015(

التجمع  حق  مثل  السياسية  والحريات  الحقوق  ستفعل  التي  القوانني  التقرير  هذا  كتابة  حد  إىل  تصدر  ومل 

السلمي وحق االرضاب وحق اللجوء وحقوق النساء ومنع التمييز والوقاية منه وتجرميه وحامية حقوق األقليات 

واألشخاص املنتمني إليها.

وتلفت الهيئة العليا االنتباه إىل االنعكاسات السلبية والخطرية الناجمة عن التأخري يف إرساء املحكمة الدستورية 

والهيئات الدستورية املنصوص عليها يف الباب السادس من الدستور. فقد نصت األحكام االنتقالية الواردة بالفصل 

148 من الدستور عىل أن يتم يف أجل أقصاه سنة من تاريخ االنتخابات الترشيعية لسنة 2014 إرساء املحكمة 

الدستورية. وقد أنشأ الدستور هذه املحكمة يف القسم الثاين من الباب الخامس املتعلق بالسلطة القضائية ثم 

تم إحداثها بالقانون عدد 2015-50 املؤرخ يف 3 ديسمرب 2015.
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النظام الجمهوري والحقوق والحريات ومراقبة  الدستور وحامية  الدستورية إىل ضامن علوية  وتهدف املحكمة 

دستورية مشاريع القوانني واملعاهدات، وميكن أن تكون رقابتها سابقة أو الحقة. ومع ذلك مل يتم إىل حد كتابة 

هذا التقرير تركيز املحكمة الدستورية وانتخاب أعضائها، وترى الهيئة العليا أن هذا التأخري مرده اعتامد املحاصصة 

الحزبية يف مجلس نواب الشعب املوكل إليه انتخاب أعضاء هذه املحكمة، وإىل بعض النواقص يف القانون نفسه.

كام ترى الهيئة العليا أن طريقة اختيار أعضاء املحكمة كام أوردتها الفصول من 10 إىل 13 قد تؤثر سلبا يف استقاللية 

املحكمة، إذ نصت هذه الفصول عىل أن ثلث األعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، بينام يتم انتخاب 

الثلث الثاين من قبل مجلس نواب الشعب وفق إجراءات من شأنها أن تدعم املحاصصة الحزبية والوالء السيايس.  

ونص الفصل الحادي عرش من القانون املحدث للمحكمة الدستورية)4( عىل أن يتم انتخاب أعضائها بأغلبية ثلثي 

أعضاء املجلس. وقد نص الفصل املشار إليه عىل ما ييل: » لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل 

مجموعة نواب غري منتمني للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد األدىن الالزم لتشكيل كتلة نيابية، الحق 

يف ترشيح أربعة أسامء عىل الجلسة العامة، عىل أن يكون ثالثة منهم من املختصني يف القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعب األعضاء األربعة باالقرتاع الرسي وبأغلبية الثلثني من أعضائه فإن مل يحرز العدد 

الكايف من املرشحني األغلبية املطلوبة بعد ثالث دورات متتالية يفتح باب الرتشيح مجددا لتقديم عدد جديد 

من املرشحني بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة االختصاص يف القانون من عدمه. ويف صورة التساوي يف عدد 

األصوات املتحصل عليها، يرصح بفوز األكرب سّناّ «.  

وبخصوص الهيئات الدستورية املستقلة التي نص عليها الباب السادس من الدستور، وهي مؤسسات أوكل لها 

الدستور مهام ضامن الحقوق والحريات يف مجاالت هامة مثل االنتخابات واإلعالم وحقوق اإلنسان مبا يحول دون 

تدخل السلطة التنفيذية فيها ويكرس مبادئ الشفافية والدميقراطية. ولكن عالوة عىل التأخري الحاصل يف صدور 

القوانني املتعلقة ببعض هذه الهيئات، مل يتم  إىل حد تاريخ كتابة هذا التقرير بالنسبة للبعض اآلخر انتخاب 

أعضائها، ونخص منها بالذكر هيئة حقوق اإلنسان)5( وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد)6( وهيئة التنمية 

املستدامة وحقوق األجيال القادمة)7(. كام مل يصدر إىل حد اآلن القانون املتعلق بهيئة االتصال السمعي البرصي 

الذي مل يصادق عليه مجلس نواب الشعب بعد)8(. 

قانون أسايس عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ يف 3 ديسمرب 2015 يتعلق باملحكمة الدستورية . 4
قانون أسايس عدد 51 لسنة 2018 مؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 يتعلق بهيئة حقوق اإلنسان. 5
قانون أسايس عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ يف 24 أوت 2017 يتعلاّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 6
قانون أسايس عدد 60 لسنة 2019 مؤرخ يف 9 جويلية 2019 يتعلق بهيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة. 7
مرشوع قانون أسايس عدد 2017/97 يتعلق بهيئة االتصال السمعي البرصي. 8
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2.3 - القوانيـــن والنصـــوص المتعلقــــــة باألوضـــاع الخـــاصـــة وأثرهـــا 
علـــى الحقــــــوق المدنيـــة والسيـــاسيــــــة  

ـــق باإلرهــــــاب  ـّ 2.3.1 - القـــــانــــــون المتعل
يف سنة 2015 صدر القانون األسايس املتعلاّق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، القانون عدد 26 لسنة 2015 

لسنة 2019   9 عدد  األسايس  القانون  جانفي 2019 مبقتىض  وإمتامه يف  تنقيحه  وتم  أوت 2015،   7 املؤرخ يف 

املؤرخ يف 28 جانفي 2019. ويتجىل من خالل بعض الفصول وجود إمكانية فرض القيود عىل الحقوق والحريات 

باسم مقاومة االرهاب نتيجة الصالحيات الواسعة التي أسندها للجهات املكلفة مبقاومة اإلرهاب ومنها مأموري 

باملراقبة عىل االتصاالت لألشخاص املشتبه يف عالقتهم  التحقيق خصوصا فيام يتعلق  العدلية وقضاة  الضابطة 

بأنشطة أو أعامل إرهابية.

ومل يعرف القانون الجرمية اإلرهابية بشكل واضح بل اكتفى بتعداد الجرائم التي وصفت بكونها إرهابية. 

ويف صيغته الحالية ميكن تأويله مثال عىل أناّه يسمح بالقيام بتتباّعات بعنوان ارتكاب عمل إرهايباّ يف حالة 

ة « أو إىل اإلخالل بسري املرافق  ة والخاصاّ حدوث تجمع سلمي أداّى إىل حصول » أرضار باملمتلكات العاماّ

العمومية.

ابق املتعلق باإلرهاب وغسل األموال )القانون عدد 75 - 2003  ومع أن القانون الجديد  ألغى أحكام القانون الساّ

املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003، والذي تم تنقيحه بالقانون عدد 65 - 2009 الصادر يف 2009/8/12( الذي عارضته 

كل األطراف املدافعة عن حقوق اإلنسان نظرا ملا يكرسه من خروقات وتعدي عىل حقوق اإلنسان ، فإن القانون 

الحايل املتعلق باإلرهاب ال يعتمد مقاربة مبنية عىل حقوق اإلنسان، كام أنه يبقي عىل عقوبة اإلعدام ومل يحدد 

امنات الفعلياّة التي تحمي حقوق املتاّهمني مبا يسمح بتجناّب األرضار الجانبية التي ميكن أن تلحقهم بتعلاّة  الضاّ

مكافحة اإلرهاب.

2.3.2 - األمـــر المنظـــم لحالــــــة الطــــــوارئ 
مع تكرر العمليات االرهابية أعلنت الدولة حالة الطوارئ بالرجوع إىل أمر قديم صادر بعد أحداث جانفي 1978 

)األمر عدد 50 لسنة 1978 املؤراّخ يف 1978/01/26( واعتامدا عىل الفصلني 77 و80 من الدستور الذين ينظامن 

مهام رئيس الجمهورية يف الحاالت االستثنائية.
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وقد يؤدي التمديد املتواصل واملتكرر لحالة الطوارئ إىل تضييق الحقوق والحريات، كام من شأنه أن يعطي 

السلطة التنفيذية كل االمكانيات لتقييدها، فقد جاء يف أحكام الفصل الرابع من أمر إعالن حالة الطوارئ أنه 

يخول منع جوالن األشخاص والعربات، ومنع كل إرضاب أو صد عن العمل حتى ولو كان قرار االرضاب سابقا 

إلعالن حالة الطوارئ، كذلك تحجري إقامة األشخاص يف أماكن معينة، واللجوء إىل تسخري األشخاص واملكاسب 

الرضورية لحسن سري املصالح العمومية والنشاطات ذات املصلحة الحيوية. 

كام ميكن لوزير الداخلية حسب أحكام الفصل الخامس من األمر املتعلق بإعالن حالة الطوارئ أن يضع تحت 

اإلقامة الجربية أي شخص يعترب نشاطه خطريا عىل األمن العام والنظام العام.

وألن إقرار مثل هذه االجراءات ميكن أن يوظف ضد حقوق اإلنسان فال بد من التنصيص عىل أن القيود التي 

متليها األوضاع االستثنائية يجب أن يتم تطبيقها يف إطار احرتام الفصل 49 من الدستور مع االلتزام بالضوابط 

املتعلقة بالحقوق والحريات والتي يجب أن تضبط بقانون وأن تكون رضورية لحامية األمن العام ومتناسبة معه.

الخالصـــــــة والتوصيــــــات

إن إقرار حقوق اإلنسان يف أجيالها املختلفة وإضافة الضامنات الدستورية كاملة يعد أمرا إيجابيا، ولكنه يظل 

غري كايف لتفعيل أحكام الدستور ومتكني املواطنني واملواطنات من التمتع بهذه الحقوق كاملة دون خوف من 

خطر فرض القيود عليها.

      ولذا تويص الهيئة العليا بخصوص تطوير اإلطار الترشيعي للحقوق املدنية والسياسية مبا ييل:

• أوال، التعجيل باستكامل إرساء املحكمة الدستورية وانتخاب أعضائها	

• استقالليتها 	 يدعم  مبا  الدستورية  باملحكمة  املتعلق   2015 لسنة   50 عدد  القانون  تعديل  ثانيا، 

ويضمن متثيليتها ملختلف األطياف الفكرية والسياسية وإيجاد اآلليات الكفيلة بتجاوز املحاصصة 

الحزبية عند انتخاب أعضائها، مع إدراج أحكام تسمح لألفراد ضحايا االنتهاكات باللجوء للمحكمة 

يف مسائل تتعلق بدستورية القوانني

• ونخص 	 أعضائها  وانتخاب  الدستور  يف  عليها  املنصوص  املستقلة  الدستورية  الهيئات  إرساء  ثالثا، 

بالذكر » هيئة حقوق اإلنسان «، و» هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد «، و» هيئة التنمية 

املستدامة وحقوق األجيال القادمة « و» هيئة االتصال السمعي والبرصي «.
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• إيجاد اآلليات الكفيلة بتجاوز املحاصصة الحزبية عند انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية املستقلة	

• رابعا، اصدار القوانني األساسية املتعلقة بحقوق اإلنسان مبا يضمن متتع املواطنات واملواطنني بكافة 	

وحق  السلمي  التجمع  يف  بالحق  املتعلقة  القوانني  ومنها  الدستور،  أحكام  أقرتها  التي  الحقوق 

االرضاب وحق اللجوء ومنع التمييز وحامية حقوق األقليات.

• خامسا، إصدار قانون جديد ينظم حالة الطوارئ يراعي املبادئ األساسية التي نص عليها الدستور 	

واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومبا يسمح بتجاوز الثغرات والنواقص التي تضمنها 

األمر عدد 50 لسنة 1978 املتعلق بحالة الطوارئ.
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واقــــع الحقـــوق المدنيـــة والسيـــاسيــــــة  القسـم الثاني - 
فـــي تونـــــــــس    

الحــــــق فـــي الحيـــــاة  .1

1.1 - الحــق فــي الحيــاة فــي الدستــور والنصــــوص الدوليــــــة

يعترب الحق يف الحياة حقا أساسيا لجميع حقوق اإلنسان، فهو الحق األسمى الذي ال ميكن تقييده والذي أقره 

الدستور يف الفصل 22 الذي ينص عىل أن » الحق يف الحياة مقدس، ال يجوز املساس به إال يف حاالت قصوى 

يضبطها القانون «. 

وقد أكدت النصوص الدولية عىل أهمية الحق يف الحياة، فنص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي يف مادته 

ية ويف األمان عىل شخصه «، بينام نص العهد الدويل الخاص  الثالثة عىل أنه » لكلِّ فرد الحقُّ يف الحياة والحرِّ

بالحقوق املدنية والسياسية يف مادته السادسة عىل ما ييل:

» الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان. وعىل القانون أن يحمى هذا الحق. وال يجوز حرمان أحد من . 1

حياته تعسفا «

» ال يجوز يف البلدان التي مل تلغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء عىل أشد الجرائم . 2

منع  العهد والتفاقية  املخالف ألحكام هذا  الجرمية وغري  ارتكاب  النافذ وقت  للترشيع  خطورة وفقا 

جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها. وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتىض حكم نهايئ صادر 

عن محكمة مختصة «.

» حني يكون الحرمان من الحياة جرمية من جرائم اإلبادة الجامعية، يكون من املفهوم بداهة أنه ليس . 3

يف هذه املادة أي نص يجيز ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تعفى نفسها عىل أية صورة من أي التزام 

يكون مرتتبا عليها مبقتىض أحكام اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها «.

» ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التامس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام . 4

أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام يف جميع الحاالت «.

» ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام عىل جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عرشة من العمر، وال تنفيذ . 5

هذه العقوبة بالحوامل «.
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» ليس يف هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة . 6

طرف يف هذا العهد «.

ترك  بل  اإلعدام،  عقوبة  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  يلغ  مل  الحياة  يف  الحق  تأكيده عىل  وبقدر 

إمكانية الحكم بها عند ارتكاب جرائم شديدة الخطورة، ومبقتىض حكم نهايئ صادر عن محكمة مختصة وفق 

الثامنة عرش، كام طالب  النافذة زمن ارتكاب الجرمية. واستثنى من هذه العقوبة األشخاص دون  للترشيعات 

بتأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام عىل النساء الحوامل. وهذا ما أكده التعليق العام عدد 6 الصادر عن اللجنة املعنية 

بحقوق اإلنسان حول املادة السادسة من العهد )1982(: » ومع أنه يستنتج من املادة 6 )2( إىل )6( أن الدول 

بإلغاء  استخدامها، وال سيام  بالحد من  فإنها ملزمة  تاما،  إلغاء  اإلعدام  بإلغاء عقوبة  ليست ملزمة  األطراف 

الحكم بها إال يف حالة ارتكاب » أشد الجرائم خطورة «.

ولكن أمام اتساع رقعة الحمالت املطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام من قبل الحركات املدنية عىل املستوى الدويل 

العامة ملنظمة  الدولية يف هذه الحمالت مام ساهم يف دفع الجمعية  واإلقليمي واملحيل، انخرطت املنظومة 

األمم املتحدة سنة 1989 إىل اعتامد الربوتوكول االختياري امللحق للعهد واملتعلق بإلغاء عقوبة االعدام إميانا 

منها بأن إلغاء هذه العقوبة سيساهم يف حامية الحق يف الحياة، ويف تعزيز الكرامة اإلنسانية. وقد منع هذا 

الالزمة إللغاء  التدابري  الدول األطراف أن تتخذ كل  الربوتوكول يف مادته األوىل إعدام أي شخص وطالب من 

عقوبة اإلعدام.

ومل تصادق تونس إىل حد اآلن عىل هذا الربوتوكول، وبقدر تأكيدها عىل الحق يف الحياة مل تلغ بصفة رصيحة 

عقوبة اإلعدام، رغم ما جاء من تأكيد يف الدستور عىل قدسية الحق يف الحياة.

1.2 - الحـــق فـــي الحيـــاة فـــي القوانيــــــن

االعدام.  عقوبة  اإلبقاء عىل  مع  لكن  الحياة  الحق يف  القوانني  عديد  أقرت  لسنة 2014،  السابقة  الفرتة  خالل 

وتوسعت عديد من النصوص قبل 2014 يف عقوبة اإلعدام، فاملجلة الجزائية الصادرة سنة 1913 ومجلة اإلجراءات 

الجزائية ومجلة املرافعات والعقوبات العسكرية واملجلة التأديبية والجزائية البحرية والقانون املتعلق بالسكك 

الحديدية جميعها وسعت يف األفعال التي تستوجب عقوبة اإلعدام فتجاوز عدد املستوجبة لعقوبة اإلعدام 143 

فعال. ويعود هذا التوسع إىل عاملني إثنني هام:
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• القانونية 	 الوسيلة  وكانت   1913 سنة  االستعامرية  الفرتة  يف  الجزائية  املجلة  صدور  أوال، 

رفض  عن  للتعبري  محاولة  أي  وترهيب  لردع  الفرنسية  الحامية  سلطات  قبل  من  املستعملة 

االستعامر ومقاومته. ثماّ تتايل التوسع يف الجرائم املوجبة لعقوبة اإلعدام بعد االستقالل انطالقا 

من ستينات القرن العرشين مع بداية تركيز النظام االستبدادي والذي عمل أيضا عىل التخويف 

والرتهيب استنادا إىل املنظومة الجزائية.

• ثانيا، حصول بعض الجرائم التي تفاعل معها املجتمع والرأي العام يف اتجاه اإلبقاء عىل عقوبة 	

الجزائية وإضافة  املجلة  تنقيح  نتج عنه  العقوبة. مام  لتلك  املوجبة  األفعال  اإلعدام وتوسيع 

عقوبة اإلعدام ملعاقبة بعض األفعال كاغتصاب األطفال مثال.

بداية من سنة 1989 تطواّر التوجه الترشيعي يف هذا املجال، فبعد إقرار تونس اختياريا بعدم تنفيذ عقوبة 

مكافحة  قانون  منها  ونذكر  اإلعدام.  عقوبة  عىل  السنة  تلك  من  بداية  الصادرة  القوانني  تنص  مل  اإلعدام 

اإلرهاب لسنة 2003 الذي رغم توسعه الكبري يف تعريف جرمية اإلرهاب مل يقر عقوبة اإلعدام ألي فعل من 

األفعال املدرجة ضمن األفعال اإلرهابية. ولكن هذا التوجه مل يتدعم مببادرات ترشيعية أخرى فلم يتم مثال 

تعديل املجلة الجزائية يف اتجاه اإللغاء أو التخفيض من األفعال املوجبة لعقوبة اإلعدام.

أمـا يف الفرتة الالحقــة لسنــة 2014 التي تلــت صــدور الدستــور الجديــد نالحــظ بروز توجــه ترشيعي 

يف قــراءة الفصل 22 وذلك باإلبقــاء عىل عقوبــة اإلعــدام مع محــاولة حرصهــا يف » الحاالت القصوى «. 

كمــا نالحظ عند النظر يف الترشيعات الصــادرة بعد 2014 أن أواّل القوانني التي أقــرت عقوبــة اإلعدام 

كان القانون املتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال الصادر يف أوت 2015، والذي سلط عقوبة اإلعدام 

القانون يف  عىل الحاالت التي يكون فيها العمل اإلرهايب قد أدى إىل املوت. وهو ما تأكد مع تنقيح هذا 

جانفي 2019.

وتأكدت هذه القراءة للحاالت القصوى )أي الحاالت التي يؤدي فيها العمل اإلرهايب إىل املوت( مع صدور 

االتجار  مبنع  املتعلق  القانون  ذلك  ومثال  الجزائية،  املجلة  فصول  بعض  بتنقيح  قامت  قانونية  نصوص 

باألشخاص الصادر يف 3 أوت 2016، والقانون املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة الصادر يف 11 أوت 

نة لإلعدام وتعويضها بعقوبات سالبة للحرية  2017، وكالهام عمد إىل التخفيض من عديد العقوبات املتضماّ

سواء بقية العمر أو ملدة 20 سنة. 
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وبالنظر يف هذه العقوبات نالحظ أنها ال تسلط عىل أفعال أدت إىل املوت وهو ما يؤكد التوجه الدستوري 

الذي كرسه الفصل 22 من الدستور نحو اإلبقاء عىل عقوبة اإلعدام يف » حاالت قصوى « أي الحاالت التي 

ينجراّ عنها موت، علام وأنه تم تنفيذ عقوبة اإلعدام بشأن 135 تونسيا منذ سنة 1956، وأن 60 منهم 

من املعارضني للنظام الحاكم صدرت ونفذت بشأنهم عقوبة االعدام ألسباب سياسية. ويف سنة 1991 تم 

تعليق عقوبة اإلعدام، كام صدر سنة 2012 أمر رئايس لتعويض عقوبة االعدام بالسجن املؤبد. وحسب 

ما ورد بالتقرير الصادر عن » االئتالف التونيس ضد عقوبة اإلعدام « ومنظمة » معا ضد عقوبة اإلعدام « 

أصدرت املحاكم التونسية 128 حكام باإلعدام خالل الفرتة من 2016 إىل 2019 كان أغلبها سنة 2019 إذ 

صدر خاللها 47 حكام باإلعدام)9(. 

منظمة من   14 ويضم  منذ سنة 2007  تأسس  الذي  اإلعدام «  عقوبة  التونيس ضد  » االئتالف  ويعمل 

منظامت املجتمع املدين)10( عىل إلغاء عقوبة اإلعدام وضامن الحق يف الحياة. ومل يحصل االئتالف عىل 

االعرتاف الرسمي به كجمعية إال سنة 2012. ميثل تأسيس االئتالف مبادرة مدنية وخطوة أساسية إللغاء 

عقوبة االعدام يف تونس.

وترى الهيئة العليا  أن كل الجرائم مهام كان نوعها وحتى وإن كانت جرائم إرهابية ال ميكن معالجتها باللجوء 

إىل عقوبة اإلعدام بل يجب أن تنصهر يف إطار خطوات معقولة للحيلولة دون حدوث األوضاع التي قد تؤدي 

إىل انتهاك الحق يف الحياة، » ذلك أن مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف تتطلب نهجا شامال يتجاوز تدابري 

إنفاذ القانون أو التدابري العسكرية أو األمنية إىل معالجة الشواغل املتعلقة بالتنمية والحكم الرشيد وحقوق 

اإلنسان والشؤون اإلنسانية، وهي تشمل معالجة الظروف املؤدية إىل التطرف العنيف واإلرهاب واألبعاد 
املتعلقة بحقوق اإلنسان «)11(

9. La peine de mort en droit et rn pratique : la Tunisie. Coalition Tunisienne contre la peine de mort ; Ensemble contre la peine 
de mort. Juin 2020

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان واملنظمة التونسية ملناهضة التعذيب وفرع تونس ملنظمة العفو الدولية . 10
واملعهد العريب لحقوق اإلنسان والجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجامعة نوادي السينام والكونفدرالية 

العامة للشغل وشبكة دستورنا والجمعية التونسية للنقد السيناميئ ورابطة كتاب التونسيني األحرار وجمعية » برسبيكتيف « ومنتدى الذاكرة املتوسطية
مجلس حقوق اإلنسان. اآلثار السلبية لإلرهاب عىل التمتع بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية. تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان.مارس.. 11

 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/34/30 2017
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الخالصـــــــة والتوصيــــــات

رغم أن الحق يف الحياة حق دستوري إال أن إمكانية تقييده واردة نظرا ملا نص عليه الدستور الذي أجاز املساس 

به يف » حاالت قصوى « يضبطها القانون. 

     بخصوص الحق يف الحياة تويص الهيئة العليا مبا ييل: 

• الثاين والعرشون من 	 بالفصل  الواردة  القصوى «  أوال، أن يتوىل املرشع تحديد مفهوم » الحاالت 

الدستور، وبيان املقصود منها بشكل واضح ودقيق 

• ثانيا، مراجعة القوانني النافذة إللغاء عقوبة اإلعدام يف كل الحاالت وبالنسبة لكل الجرائم ودون 	

استثناء،

• املدنية 	 بالحقوق  الخاص  الدويل  للعهد  امللحق  الثاين  االختياري  الربوتوكول  عىل  املصادقة  ثالثا، 

والسياسية والهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، 

• رابعا، تبني مرشوع الربوتوكول االضايف امللحق للميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب حول 	

إلغاء عقوبة االعدام يف إفريقيا والذي اعتمده االتحاِد األفريقي سنة 2018.
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الحـــق فـــي السالمــــــة الجسديـــــــــة   .2

2.1 - الحق في السالمة الجسدية في الدستور والنصوص الدولية 

حدد الدستور التونيس يف الفصل 23 دور الدولة يف حامية السالمة الجسدية لإلنسان كام ييل: » تحمي الدولة 

كرامة الذات البرشية وحرمة الجسد، ومتنع التعذيب املعنوي واملادي. وال تسقط جرمية التعذيب بالتقادم «.

واعرتفت املادة التاسعة للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية منذ 1966 بأن:

» لكل فرد حق يف الحرية وىف األمان عىل شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. وال يجوز . 1

حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه «.

» يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كام يتوجب إبالغه رسيعا . 2

بأية تهمة توجه إليه «.

القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانونا . 3 أو املعتقل بتهمة جزائية، رسيعا، إىل أحد  » يقدم املوقوف 

مبارشة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن 

يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج 

عنهم عىل ضامنات لكفالة حضورهم املحاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، 

ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء «.

» لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل محكمة ليك تفصل هذه املحكمة . 4

دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين «.

» لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين حق يف الحصول عىل تعويض «.. 5

كام نصت املادة الرابعة من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عىل أنه » ال يجوز انتهاك حرمة . 6

اإلنسان، ومن حقه احرتام حياته وسالمة شخصه البدنية واملعنوية وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا «.

2.2 - الحـــق فـــي السالمـــة الجسديـــة فـــي القـــانون

صادقت الدولة التونسية منذ 1988 عىل االتفاقية الخاصة مبناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو 

العقوبة القاسية واإلنسانية أو املهينة مبقتىض القانون عدد 79 لسنة 1988 املؤرخ يف 11 جويلية 1988. كام صادقت 

عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
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أو املهينة مبقتىض املرسوم عدد 5 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 فيفري 2011 واملتعلق باملوافقة عىل انضامم الجمهورية 

التونسية إىل هذا الربوتوكول الذي يهدف إىل إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية 

مستقلة لألماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم، وذلك بغية الوقاية من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. كام يقتيض الربوتوكول إنشاء لجنة فرعية للوقاية من التعذيب وغريه من 

رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ألداء املهام املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول.

الجزائية والفصلني 5 و6 من  املجلة  الفصل 313 من  الثورة تعديل أحكام  بعد  تم مبارشة  التوجه نفسه،  إطار  ويف 

مجلة االجراءات الجزائية مبقتىض املرسوم عدد 106 لسنة 2011 املؤرخ يف 22 أكتوبر 2011 املتعلق بتنقيح وإمتام 

املجلة الجزائية ومجلة اإلجراءات الجزائية. ويهدف هذا التنقيح إىل إلغاء أحكام الفصلني 101 مكرر و103 من املجلة 

الجزائية من أجل تحديد مفهوم التعذيب وفرض عقوبات عىل مرتكبيه. فبمقتىض الفصل 101 مكرر )جديد( » يقصد 

بالتعذيب كل فعل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد جسديا كان أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد التحصيل منه 

أو من غريه عىل معلومات أو اعرتاف بفعل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو غريه. ويعد تعذيبا تخويف أو إزعاج 

شخص أو غريه للحصول عىل ما ذكر. ويدخل يف نطاق التعذيب األمل أو العذاب أو التخويف أو اإلرغام الحاصل 

ألي سبب من األسباب بدافع التمييز العنرصي «. أما الفصول 103 و101 ثالثا فهي تخص العقوبات وحاالت االعفاء.

بآجال  يتعلق  فيام  التعذيب  متصلة مبوضوع  فقرات جديدة  الجزائية إلضافة  االجراءات  مجلة  تنقيح  تم  كام 

اسقاط الدعوى وبطالن االعرتافات أو الترصيحات إذا ثبت أنها صدرت نتيجة التعذيب أو اإلكراه.

وعىل مستوى املؤسسات، تم احداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2013 مبقتىض القانون عدد 43 

القيام بزيارات ألماكن االحتجاز والتأكد من توفر  لسنة 2013 مؤرخ قي 21 أكتوبر 2013  ومن أهم مهامها 

الحامية الخصوصية لألشخاص ذوي اإلعاقة املوجودين يف مراكز االيواء ومن خلو أماكن االحتجاز من مامرسة 

التعذيب ومراقبة تنفيذ العقوبات ومدى مالءمتها مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان والقوانني املحلية وتلقي 

االشعارات والبالغات حول الحاالت املحتملة للتعذيب أو املعامالت أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

يف أماكن االحتجاز والتقيصاّ بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إىل السلط اإلدارية أو القضائية املختصة، إبداء الرأي 

يف مشاريع النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة بالوقاية من التعذيب.

ورغم أهمية هذه التنقيحات التي ادخلت عىل املجلة الجزائية وإدراج تعريف واضح للتعذيب بقي التعريف 

الوارد باملجلة منقوصا مقارنة مع أحكام املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب التي عراّفت التعذيب. إذ 

يبدو أن املرشع عند تنقيحه الفصل 101 مكرر من املجلة الجزائية مل يحرتم مقتضيات هذه االتفاقية الدولية 
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امللزمة للدولة والتي تكتيس قوة قانونية أعىل من القانون، واكتفى بتبني تعريف عام مبني عىل أمل أو عذاب 

شديد جسديا كان أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد التحصيل منه أو من غريه عىل معلومات أو اعرتاف 

بفعل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو غريه. كام اقترص املرشع فيام يتعلق بالتعذيب القائم عىل التمييز 

بذكر التمييز العنرصي وكأن التمييز العنرصي هو الذي ميكن ان يؤدي وحده دون سواه إىل مامرسة التعذيب 

بينام تبنت االتفاقية مفهوما واسعا يشمل كل أنواع التمييز، أو عندما يسكت عليه أو يحرض عليه أو يوافق عليه 

موظف رسمي أو شخص آخر يترصف بصفته الرسمية. 

املوظف  معذبا  » ويعترب  التايل:  النحو  عىل  التعذيب  ومجال  بالتعذيب  القائم  صفة  التونيس  املرشع  وعرف 

أو مبناسبة  لوظيفة  أثناء مبارشته  التعذيب  أو يسكت عن  يوافق  أو  أو يحرض  يأمر  الذي  أو شبهه  العمومي 

مبارشته له «. ويبقى هذا التعريف منقوصا إذ ميكن ألي موظف أن ميارس التعذيب عىل شخص دون أن يكون 

ذلك أثناء مبارشته لعمله ويف كل الفضاءات وحتى يف الفضاء الخاص.

ويف الواقع امللموس ورغم املجهود الترشيعي للحد من التعذيب تبدو مامرسة التعذيب مستمرة إىل يومنا هذا.

اللجنة  التعذيب عىل أن الدول األطراف تتوىل تقديم تقاري دورية إىل  اتفاقية مناهضة  وتنص املادة 19 من 

املعنية كل أربع سنوات عن التدابري التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها مبقتىض انضاممها لالتفاقية. ومنذ انضاممها 

لالتفاقية سنة 1988 قدمت تونس ثالثة تقارير للجنة مناهضة التعذيب كان األول سنة 1989 والثاين يف 10سنة 

التطورات  بالتقرير حول  اللجنة ما ورد  الثورة سنة 2016. ومثنت  الثالث بعد  التقرير  1997، بينام تم تقديم 

اإليجابية التي حصلت يف البالد وسجلت بإيجابية مصادقة تونس عىل أغلب االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان 

التابعة لألمم املتحدة.

القانونية يف تعريف جرمية  النواقص  املسائل مثل  انشغالها بخصوص بعض  اللجنة عن  من جهة أخرى عربت 

التعذيب والفحوص الطبية للموقوفني وتواصل مامرسة التعذيب واإلفالت من العقاب. كام أشارت اللجنة إىل 

ضعف الحامية القانونية ملقدمي الشكاوى والشهود وإبطال االعرتافات املنتزعة تحت التعذيب وسوء ظروف 

االحتجاز وحاالت املوت أثناء االحتجاز ومراقبة أماكن االحتجاز، والفحوصات الطبية إلثبات العالقات الجنسية 

الرضائية بني شخصني من نفس الجنس، والحمالت ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان.

وتقدمت الهيئة العليا إىل اللجنة مبناسبة استعراضها للتقرير الثالث لتونس يف أفريل 2016 بتقرير موازي أشارت 

فيه إىل الحاالت التي عاينتها عن سوء املعاملة يف السجون التونسية ويف مراكز اإليقاف واالحتجاز وعن حاالت 

التعذيب  العقاب يف جرائم  التي تلقت بشأنها إشعارات للهيئة. كام أشارت إىل مظاهر اإلفالت من  التعذيب 
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والتي تجلت بشكل خاص يف طول اإلجراءات والضغوطات التي متارس أحيانا عديدة عىل القامئني بالدعوى، كام 

يتم يف أحيان عديدة توصيف االعتداءات عىل أنها أعامل عنف وليس تعذيب. ويف بعض الحاالت التي تتم فيها 

إدانة املعتدين تكون األحكام الصادرة ضدهم خفيفة وغري متناسبة مع خطورة األفعال.

وأشار التقرير الصادر عن املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب سنة 2018 وكذلك التقرير الخاص بسنة 2019، إىل 

حصول حاالت تعذيب أو معاملة الإنسانية يف مراكز االيقاف تم ارتكابها من قبل أمنني. فأشار التقرير إىل حصول 

54 حالة تعذيب أو معاملة الإنسانية متثلت يف اعتداءات بالعنف وسوء املعاملة ارتكبها أمنيون، منها 35 حالة 

من قبل أجهزة الرشطة و4 حاالت من قبل أعوان الحرس الوطني، و14 حالة من قبل أعوان االصالح والسجون. 

وأفاد التقرير بأن الدوافع كانت يف أغلبها تعود إىل انتزاع االعرتافات والتمييز يف املعاملة وتخويف املستوجبني. 

كام أشار التقرير الخاص بسنة 2019 إىل حصول 21 حالة تعذيب أو معاملة الإنسانية.

وحسب نفس التقرير يعترب االفالت من العقاب وعدم تطبيق العدالة عىل الجناة أحد األسباب الرئيسية لتواصل 

ألعامل التعذيب، ومن الجدير بالذكر أنه رغم حصول عديد حاالت التعذيب مل يصدر أي حكم قضايئ يدينه.

ومن ناحيتها، أطلقت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب صيحة فزع حول أوضاع األطفال يف مراكز اإليقاف 

واالصالحيات والسجون حيث سجلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 خالل الزيارات التي قامت بها معامالت 

لألجساد  كاملة  وتعرية  بالسجائر  ويك  وشتم  رضب  من  البدايئ  البحث  مستوى  عىل  لألطفال  ومهينة  قاسية 

واستعامل لـ » الفلقة « بعد شد األيدي إىل الخلف باألغالل وذلك من أجل انتزاع اعرتافات، واطلع أعضاء الهيئة 

عىل صور أطفال تعرضوا للحرق بالسجائر منها صورة يدي طفل عليها 32 كية بسجائر.

بخصوص   تلقتها  التي  االشعارات  عدد  أن  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  الصادرة عن  األرقام  تفيد  كام 

حاالت محتملة للتعذيب وسوء املعاملة بالسجون ومراكز االحتفاظ بلغ إىل موىف سنة 2017 104 حالة.

وتفيد احصاءات وزارة العدل أن عدد األطفال املحتجزين بتاريخ 18 مارس 2018 بلغ 381 طفال منهم 328 طفال 

يف مراكز األطفال الجانحني وثالثة وخمسني طفال يتوزعون عىل عدة سجون. وذكرت أن ظروف إقامة األطفال يف 

مراكز اإلصالح والسجون صعبة عىل مستوى التواصل يف غياب التأهيل النفيس. كام أن اللباس ال يراعي الظروف 

املناخية، وأن األطفال يواجهون مضايقات عند القيام بالشعائر الدينية. إضافة إىل رداءة األكل، وغياب رشوط 

حفظ الصحة عند االستحامم يف ويف غرف النوم ودورات املياه)12(، وهذا يعود بشكل رئييس إىل شدة االكتظاظ.

12 . - /https://www.observatoire-securite.tn/ar/2018/09/20 هيئة الوقاية من التعذيب تطلق رصخة فزع
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الخالصـــــــة والتوصيــــــات

إن التزام الدولة التونسية مبنع التعذيب من خالل مصادقتها عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب 

الجزائية  املجلة  مراجعة  عرب  وكذلك  اإلضايف،  وبروتوكولها  املهينة  أو  والالإنسانية  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 

ومجلة االجراءات الجزائية، مل يؤدي إىل حد اآلن إىل القضاء نهائيا عىل هذه الظاهرة التي تصنف ضمن االنتهاكات 

الجسيمة لحقوق اإلنسان ألنها متس من السالمة والحرمة الجسدية وتيسء للكرامة اإلنسانية. كام ال يزال اإلفالت 

من العقاب عند ارتكاب جرمية التعذيب قامئا مام يساهم يف عدم القضاء عليه.

     بخصوص الحق يف السالمة الجسدية تويص الهيئة العليا مبا ييل:

• أوال، مراجعة الفصل 101 مكرر من املجلة الجزائية حتى يكون مطابقا لتعريف التعذيب الوارد 	

بالفصل األول من االتفاقية الدولية

• ثانيا، عدم اعتامد االعرتافات املنتزعة تحت التعذيب كأدلة لإلدانة ضد املتهمني	

• مراجعة 	 ذلك  مبا يف  التعذيب  العقاب يف حاالت  من  لإلفالت  لوضع حد  الجهد  مزيد  بذل  ثالثا، 

الفصل 101 رابعا من املجلة الجزائية لضامن عقاب كل مشارك يف عملية تعذيب يقرتفها موظف 

عمومي أو شبه عمومي

• محاكمة 	 بالتعذيب وضامن  املتعلقة  الشكاوى  كل  نزيهة يف  تحقيقات  إجراء  الحرص عىل  رابعا، 

املشتبه بهم وإدانتهم يف حال ثبوت الجرمية 

• خامسا، اتخاذ مزيد من اإلجراءات لضامن حامية األطفال املوجودين يف مراكز اإليقاف واإلصالحيات 	

والسجون من التعذيب

• سادسا، ضامن وتيسري مراقبة مستمرة ألماكن االحتجاز واالستجواب من قبل الهيئة الوطنية للوقاية 	

من التعذيب والهيئة العليا لحقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين العاملة يف املجال
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الحــــق في السفــر والتنقــل  .3

تعترب حرية التنقل من الحقوق املدنية التي بدونها ال ميكن التمتع ببقية الحقوق باعتبار أن اقرارها رضوري ملامرسة 

الحقوق والحريات العامة والخاصة، لذلك أدرجتها النصوص الدولية واالقليمية ضمن منظومة حقوق اإلنسان.

3.1 -  الحق فــــي حريـــة التنقـــل والسفـــر فـــي الدستـــور والنصـــوص
الدوليــــة واإلقليميـــــة  

• إذ 	 الحق  أول نص كرس هذا  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  كان  لقد  اإلنسان:  لحقوق  العاملي  اإلعالن 

اعرتفت املادة 13 بحرية التنقل وحرية اختيار مقر االقامة والحق يف مغادرة أي بلد ويف العودة إليه، بينام 

تعرضت املادة 14 إىل حق اللجوء كمظهر خاص لحرية التنقل عندما يكون ذلك خالصا من االضطهاد.

• العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. أكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 	

ما أٌقره االعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 12 معرتفا لكل فرد حق حرية التنقل وحرية اختيار مكان 

االقامة وحرية مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلده.

واعرتفت جميع هذه النصوص بالحق يف حرية التنقل الذي يقتيض حرية التنقل داخل البلد وخارجه وحرية اختيار 

مكان االقامة وحرية مغادرة أو العودة ألي بلد مع اإلشارة إىل أن الحق يف امللجأ مل يرد إال يف اإلعالن العاملي لحقوق 

االنسان ومل يرد يف العهدين الدوليني. كام أن إدراجه يف اإلعالن رافقته بعض القيود إذ ال ميكن مثال التذرع بهذا 

الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جرمية غري سياسية أو عن أعامل تناقض مقاصد األمم املتحدة 

ومبادئها، فهذه التحفظات عدلت من إطالق هذا الحق دون الرجوع للدولة أو دون التوقف عىل مشيئة الدولة، 

وهذا ما أدى إىل تفادي تضمينه يف العهدين الدوليني. ووضح العهد الدويل القيود التي ميكن قبولها فيام يتعلق 

بحرية التنقل، عىل أن تكون هذه القيود رضورية لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب 

العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، وأن تكون متمشية مع الحقوق األخرى املعرتف بها يف العهد الدويل.

• االتفاقية الدولية املتعلقة بالقضاء عىل القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة: اضافة إىل النصوص 	

الرابعة من املادة 15 لالتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء عىل كل  الفقرة  إليها أعاله جاءت  العامة املشار 

مظاهر التمييز املسلط عىل النساء لتقر من جديد حرية التنقل ولكن مع االكتفاء باالعرتاف بحركة األشخاص 

وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم للنساء والرجال عىل أساس املساواة بني الجنسني.
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يف نفس السياق أصدرت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التعليق عدد 27 حول حرية التنقل)13( لينص عىل أن 

هذه الحرية متثل رشطا البد منه لتنمية اإلنسان الحرة وهي تتفاعل مع عدة حقوق أخرى واردة يف العهد. كام 

سعى هذا التعليق إىل الربط بني حرية التنقل وحرية اختيار مكان اإلقامة وطالب بحامية هذه الحقوق من 

أي تدخل سواء كان من جهات عامة أو من جهات خاصة. ولهذا االلتزام أهمية خاصة بالنسبة لحامية حقوق 

املرأة. وعىل سبيل املثال، فإن إخضاع حق املرأة يف حرية التنقل واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر حتى 

لو كانت تربطه بها عالقة قرابة، سواء بالقانون أو باملامرسة العرفية، أمر يتعارض مع أحكام الفقرة 1 من املادة 

12 من العهد الدويل.

وتقتيض حرية التنقل حرية مغادرة الشخص ألي بلد مبا يف ذلك بلده. والسفر إىل الخارج مكفول بنفس املادة 

من العهد، إضافة إىل املغادرة بغرض الهجرة بصورة دامئة. كام أن حق الفرد يف تحديد الدولة التي يقصدها ميثل 

جزءاً من الضامن القانوين مع العلم أن هذا الحق ال يقترص فقط عىل األشخاص املوجودين بصفة قانونية داخل 

إقليم الدولة إذ إن األجنبي الذي يطرد مبوجب القانون من البلد يحق له أيضاً أن يختار الدولة التي يقصدها 

رهناً مبوافقة تلك الدولة.

وفيام يتعلق بالقيود عىل حرية التنقل تعرض تعليق اللجنة املشار إليه إىل الظروف االستثنائية التي ميكن فيها 

تقييد هذه الحرية، والتي تتمثل يف مقتضيات حامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب 

العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم. ويستوجب السامح بهذه القيود أن يكون منصوصا عليها القانون وأن تكون 

رضورية ومتسقة مع جميع الحقوق األخرى املعرتف بها يف العهد وأال تبطل حق حرية التنقل وجوهره وان 

تحرتم مبدأ التناسب.

- امليثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب: من مكاسب امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب أنه وفق 

بني أحكام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، فاعرتف بالحق 

يف حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة مع التنصيص عىل إمكانية تقييد هذه الحرية عندما ينص عليها القانون 

وتكون رضورية لحامية األمن القومي والنظام العام والصحة واألخالق العامة، وأقر يف ذات الوقت حق اللجوء يف 

أي دولة أجنبية وعدم طرد األجنبي الذي دخل بصفة قانونية إىل أرايض دولة ما تكون طرفا يف امليثاق إال بقرار 

مطابق للقانون ومنع الطرد الجامعي لألجانب. 

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، الدورة السابعة والستني، 1999، التعليق العام رقم  27املادة 12 حرية التنقل. 13
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3.2 - الحـــق فــــي حريــــــة التنقــــل فــــي القــــــانــــون التونســــــي

لقد أقر الدستور حرية التنقل حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 24 الفقرة الثانية عىل أن » لكل مواطن 

الحرية يف اختيار مقر إقامته ويف التنقل داخل الوطن وله الحق يف مغادرته «. ويضمن الفصل 24 حرية التنقل 

وحرية املغادرة أو العودة وكذلك حرية اختيار مقر اإلقامة، وجميعها حقوق إنسانية ال تقبل أي تقييد إال ما نص 

عليه الفصل 49 من الدستور الذي وضع الضوابط الدنيا لتقييد الحقوق مع عدم النيل بجوهر الحق وللرضورة 

التي تقتضيها الدولة املدنية والدميقراطية وبهدف حامية حقوق الغري أو ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني 

أو الصحة العامة أو اآلداب العامة مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها.

التي  العامة  النصوص  التنقل بل نجد مجموعة من  القانونية الوطنية نص ينظم حرية  وال يوجد يف املنظومة 

تتعلق بحالة األجانب يف تونس أو بجوازات السفر. وفيام يتعلق بحالة األجانب يقدم القانون عدد 7 لسنة 1968 

املؤرخ يف 8 مارس 1968)14( تعريفا لألجنبي ورشوط الدخول إىل البالد التونسية والوثائق الالزمة للدخول إذا 

كان ذلك ملبارشة مهنة مأجورة أو تأشرية اإلقامة أو بطاقة االقامة. أما فيام يخص جوازات ووثائق السفر اهتم 

القانون عدد 40 لسنة 1975 )كام تم تنقيحه مبقتىض القانون األسايس عدد 46 لسنة 2015 املؤرخ يف 23 نوفمرب 

2015 وبالقانون عدد 45 لسنة 2017( بضبط رشوط الحصول عىل جواز سفر وأنواع الجوازات ورشوط سحب 

الجوازات ووثائق السفر. وتم تنقيح هذا القانون سنة 2017 وذلك لتمكني القضاة من صالحيات تحجري السفر 

عىل املظنون فيهم مبوجب قرار معلل وقابل للطعن فيه سواء من قبل قايض التحقيق أو املحكمة. وأسند نفس 

القانون  للنيابة العمومية يف حالة التلبس أو التأكد صالحية اتخاذ قرار وقتي معلل يف تحجري السفر ملدة أقصاها 

خمسة عرش يوما مع وجوب التنصيص يف هذا القرار عىل أن التحجري يرفع آليا بانتهاء األجل املذكور)15(. كام 

أضاف التنقيح الذي أدخل عىل القانون سنة 2017 إىل إمكانية تحجري السفر لحامل جواز من قبل رئيس املحكمة 

االبتدائية التي تقع بدائرتها محل إقامة حامل الجواز وبطلب من اإلدارة عن طريق النيابة العمومية إذا كان من 

شأنه النيل من األمن العام ولو يف غياب التتبع أو الحكم ضده.

كام مكن نفس القانون قايض التحقيق يف إطار قضية تحقيقية متعهد بها من اتخاذ قرار يف تحجري السفر عىل 

املظنون فيه، عىل أن يكون القرار معلال وينفذ فورا بعد إحالته عىل وكيل الجمهورية لالطالع، ويعلم به املظنون 

فيه أو محاميه بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا يف غضون ثالثة أيام من تاريخ صدوره عىل أقىص تقدير.

القانون عدد 7 لسنة 1968 املؤرخ يف 8 مارس 1968 املتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية   . 14
قانون عدد 40 لسنة 1975 املؤرخ يف 14 ماي 1975 يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر كام تم تنقيحه بالقانون األسايس عدد 46 لسنة 2015 املؤرخ يف 23 نوفمرب . 15

2015 وبالقانون عدد45 لسنة 2017
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ومن جهة أخرى وبالنسبة للجرائم ذات الطابع اإلرهايب يقتيض القانون املتعلق مبكافحة االرهاب ومنع غسل 

األموال يف الفصل 12 بطرد األجنبي املحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من البالد التونسية بعد قضائه للعقاب، 

ويحجر عىل األجنبي املحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البالد التونسية مدة عرشة سنوات إذا كان العقاب 

من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية)16(. 

3.3 - واقــع الحــــق فــــي التنقــــل فــــي تــــونس والتضييقــــات الحاصلــة

يعترب اإلجراء الحدودي املعروف بإجراء » S17 « من أكرث اإلجراءات تقييدا لحرية التنقل، ويعد هذا االجراء الحدودي 

استشارة قبل العبور، ويعني ذلك قيام السلطات الحدودية بإجراء استشارة الجهات األمنية املعنية بناء عىل طلب هذه 

األخرية للتأكد إن كان يسمح للشخص املعني مبغادرة البالد أم مينع من ذلك. وتتم االستشارة قبل املغادرة، ويتم اللجوء 

إىل هذا اإلجراء يف أنواع عديدة من الجرائم منها اإلرهاب واالتجار باملخدرات واالتجار بالبرش والدعارة)17(.  

وتلتجأ وزارة الداخلية إىل هذا االجراء لتضييق حقوق وحريات بعض املوطنني. فاالنتهاكات الحاصلة بسبب هذا 

اإلجراء األمني تتعارض مع العديد من حقوق اإلنسان منها حرية التنقل وحرية اختيار مقر اإلقامة واملسكن. مام 

أجرب بعض املواطنني املعنيني إىل تقديم دعاوى للطعن يف مثل هذه القرارات أمام املحكمة اإلدارية. وقد رصح وزير 

الداخلية خالل جلسة استامع مبجلس نواب الشعب انعقدت بتاريخ 24 جوان 2019 أن هذا اإلجراء اإلداري ليس 

مبعزل عن رقابة القضاء اإلداري إذ عالجت املحكمة االدارية إىل حدود شهر ماي 2019 عدد 951 قضية إدارية، وقد 

أيد القضاء وزارة الداخلية يف نحو 203 قضية مقابل 61 طلبا تقدم بها مواطنون ضد الوزارة بسبب نقص التعليل.

لة  ويتم هذا االجراء يف غالب األحيان خارج إطار القانون، إذ أن قانون جوازات السفر لسنة 1975 )بصيغته املعداّ

د رشوط حظر السفر وإجراءاته. إذ تنص أحكام هذا  يف 23 ماي 2017( ميثاّل اإلطار الترشيعي الوحيد الذي يحداّ

القانون عىل وجوب إبالغ األشخاص املمنوعني من السفر بالقرار وأسانيده من قبل الجهات املختصة، وضامن 

القانون حظر السفر مبدة أقصاها 14 شهرا يف جميع الظروف، ويتعني  د  القرار. كام يحداّ حقهم يف الطعن يف 

  . رفعه بعد انتهاء املدة. بينام ال يعدو اإلجراء » S17 «  أن يكون سوى أمرا تنفيذيا صادرا عن وزارة الداخلية)18(

كام أصدرت املحكمة اإلدارية عديد القرارات اعتربت فيها االجراء S17 اجراء غري دستوري من ذلك القرار عدد 

148981 الصادر يف جويلية 2018.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 املتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال كام تم تنقيحه بالقانون أسايس عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ . 16
يف 23 جانفي 2019

املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب. التدابري االستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة االرهاب. تونس.2019. 17
18 .https://inkyfada.com/ar/2018/10/24/s17 ضحايا مزاج الداخلية
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أدخلتها  التي  السفر  عىل  املفروضة  القيود  أن   2018 سنة  الدولية  العفو  منظمة  عن  الصادر  التقرير  ويفيد 

السلطات التونسية بذريعة األمن يتم فرضها يف كثري من األحيان بأسلوب تعسفي ومتييزي. ويفيد نفس التقرير 

أن وزارة الداخلية التونسية قيدت منذ 2013 حركة ما يقارب 30 ألف شخص يف إطار إجراء » S17 « وهو اجراء 

ال ميكن للعموم االطالع عليه ويفتقر إىل اإلرشاف القضايئ الكامل)19(. ويف رداّها عىل تقرير سابق ملنظمة العفو 

أمني وقايئ  أناّه » إجراء  االجراء » S17 « عىل  الحدودية مبا يف ذلك  اإلجراءات  الداخلية  الدولية عراّفت وزارة 

ن األمر املنظاّم لحالة الطوارئ  وتحفاّظي يتعلاّق بطبيعته بحالة الطوارئ والحرب عىل اإلرهاب «، يف حني ال يتضماّ

بالنسبة  الشأن  البالد وكذلك  اجراءات خاصة من شأنها منع سفر األشخاص إىل خارج  اىل  إشارة  أياّ  يف تونس 

للقانون املتعلق باإلرهاب ومنع غسل األموال لسنة 2015.

وقد تلقت الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية من 2016 إىل 2019 عدد 61 عريضة من مواطنني 

» S17 « منعوا من حقهم يف السفر بناء عىل االجراء الحدودي

الخالصـــــــة والتوصيــــــات

مع أن الدستور أقر حرية التنقل يوجد مع ذلك ضمن املنظومة القانونية الوطنية قانون خاص ينظم حرية التنقل 

والسفر ويضبط بشكل واضح ودقيق الرشوط التي تجيز فرض القيود عليها. والحال أن القيود التي يتم فرضها 

من قبل السلطة تتم اعتامدا عىل نصوص ترتيبية ووفق اجراءات ال تحرتم قاعدة التناسب وال الرضورة.

وليك تحظي حرية التنقل بنفس املعاملة مع باقي الحقوق التي أقرها الدستور، ولغاية ضامن االعرتاف بها وحاميتها، 

تويص الهيئة بخصوص حرية السفر والتنقل مبا ييل:

• أوال، وضع قانون خاص لحامية حرية التنقل والسفر	

• ثانيا، اإلرساع بإصدار القانون الخاص باللجوء يف تونس وذلك نظرا للعالقة القامئة بني حرية التنقل 	

وحق اللجوء

• ثالثا، إلغاء االجراءات التقييدية لحرية التنقل والعمل عىل احرتام الفصل 49 من الدستور عند تقييدها	

منظمة العفو الدولية. تونس: قيود السفر التعسفية والجائرة انتهاك لحقوق اإلنسان. تونس. أكتوبر 2018. 19
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الحـــق فـــي التجمـــع السلمـــي  .4

4.1 - الحق في التجمع السلمي في الدستور والنصوص الدولية

أن  االجتامع حيث نص رصاحة عىل  وحرية  السلمي  التظاهر  يف  بالحق   2014 دستور  من   37 الفصل  اعرتف 

» حرية االجتامع والتظاهر السلميني مضمونة » وذلك خالفا للدستور السابق الذي اكتفى بإقرار حرية االجتامع 

مع تقييدها مبا يضبطه القانون ودون التنصيص عىل حرية التظاهر السلمي. أما دستور 2014 فقد حدد الفصل 

49 الضوابط التي ميكن أن توضع لتحديد الحقوق والحريات يف حاالت الرضورة ووفق قاعدة التناسب.

وميكن تعريف حرية التجمع السلمي عىل أنها الحرية التي تسمح لألفراد مبامرسة حقهم يف االجتامع يف األماكن 

العامة ليعربوا عن آرائهم بالخطابة أو املناقشة أو بتبادل الرأي والتعبري عن مواقفهم وغضبهم تجاه السلطة 

السلمي أو حرية االجتامع  التجمع  أو دولية. والحقيقة أن حرية  إقليمية  أو  العامة أو ملساندة قضايا محلية 

بالرضورة يف  العام. وهي حق ميارس  الرأي  تؤثر بصفة مبارشة عىل  التي  املعنوية  الحقوق  تعترب من  السلمي 

إىل  االنتامء  والحق يف  التعبري  كالحق يف حرية  أخرى  بحقوق سياسية  وثيقا  ارتباطا  ويرتبط  العامة  الفضاءات 

الجمعيات، وحق املشاركة يف إدارة الشأن العام.

وميثل الحق يف التجمع السلمي مظهرا قويا من مظاهر الدميقراطية، وقد تطور ليصبح من اآلليات األساسية 

للتعبري الحر يف املجتمعات دميقراطية.

وأقر القانون الدويل لحقوق اإلنسان الحق يف التجمع السلمي باعتباره حقا من حقوق اإلنسان. ويف هذا السياق 

نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف الفقرة األوىل من املادة 20 1-- أن » لكل شخص حق يف حرية االشرتاك 

يف االجتامعات والجمعيات السلمية « وأكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة 21 عىل 

أن: » يكون الحق يف التجمع السلمي معرتفا به. وال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق إال تلك 

التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري رضورية، يف مجتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة 

أو النظام العام أو حامية الصحة العامة أو األخالق العامة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم «.

كام تعرض امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب إىل الحق يف التجمع السلمي يف املادة 11 التي تقر بأن 

» لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين وال يحد مامرسة هذا الحق إال رشط واحد أال وهو القيود الرضورية 
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التي تحددها القوانني واللوائح خاصة ما يتعلق منها مبصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو 

حقوق األشخاص وحرياتهم «.

بينها وبني  السلمي وربطت  التجمع  الحق يف  االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان عىل  املادة 11 من  ونصت 

حرية تكوين الجمعيات إذ أقرت أنه » لكل شخص الحق يف حرية املشاركة يف االجتامعات السلمية، ويف حرية 

تكوين الجمعيات. ويشمل هذا الحق حرية إنشاء النقابات مع اآلخرين واالنضامم إليها للدفاع عن مصالحه «. 

وأنه » ال يجوز إخضاع مامرسة هذه الحقوق إال للقيود التي تعد يف مجتمع دميقراطي تدابري رضورية لحفظ 

سالمة الوطن وأراضيه، واألمن العام وحامية النظام، ومنع الجرمية وحامية الصحة واألخالق، وحامية حقوق 

اآلخرين وحرياتهم. وال متنع هذه املادة فرض قيود قانونية عىل مامرسة أفراد القوات املسلحة أو الرشطة أو 

إدارة الدولة لهذه الحقوق «

يتمتع بهذا الحق جميع املواطنني واملواطنات ومنظامت املجتمع املدين. وفيام يخص منظامت املجتمع املدين، 

يشمل الحق يف حرية التجمع والتنظيم مراحل مختلفة من حياة املنظامت أو الجمعيات ويهم أساسا إمكانية 

عىل  االعتداء  وعدم  السلطة  قبل  من  شؤونها  يف  التدخل  عدم  يشمل  كام  إليها،  واالنضامم  املنظامت  تكوين 

األعضاء أو النشطاء املرتبطني بهذه املنظامت أو القيام بأي عمل تعسفي ضدهم. كام يشمل قدرة املنظامت عىل 

جمع األموال لتتمكن من القيام بنشاطاتها وتنفيذ برامجها.

4.2 - الحق في التجمع السلمي في القانون:

صدر القانون عدد 4 لسنة 1969 املتعلق باالجتامعات العامة واملواكب واالستعراضات واملظاهرات والتجمهر يف 

1969/01/24 لينظم االجتامعات العامة واملواكب واالستعراضات واملظاهرات والتجمهر)20( وفقا ألحكام الفصل 

التجمع  الحق يف  الحق. ورغم دسرتة  القانون ضبط رشوط مامرسة هذا  إىل  يحيل  الذي  الدستور  من  الثامن 

القانون مبا يضمن مالءمته مع أحكام الدستور الجديد. لذا أصبح هذا  السلمي منذ 2014 مل يتم تنقيح هذا 

القانون غري دستوري ألنه وبقدر ما اعرتف يف فصله األول بأن: » االجتامعات العامة حرة وميكن أن تنعقد بدون 

سابق ترخيص حسب الرشوط التي يضبطها هذا القانون « فإن الفصول املوالية أضافت رشوطا متصلة برضورة 

اإلعالم املسبق ومكان االجتامع وتاريخه وساعة انعقاده مع بيان موضوع االجتامع ودوافع تنظيمه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد4 بتاريخ 31-28 جانفي 1969 ص.126. 20
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وتتمتع وزارة الداخلية بصالحيات متكنها من فرض القيود عىل هذا الحق إذ ميكنها اتخاذ قرار يف منع كل اجتامع 

يتوقع منه إخالل باألمن أو بالنظام العام. وأشار الفصل 7 من القانون املشار إليه إىل أن إعالم املنظمني لالجتامع 

بقرار املنع يتم بواسطة أعوان األمن. كام نص عىل مجموعة من القيود األخرى التي ميكن للسلطة أن تتخذ 

بشأنها قرارات من ذلك مثال منع التجمعات السلمية ليال إذ نص الفصل الرابع من القانون عىل أنه » ال ميكن 

أن تستمر االجتامعات إىل ما بعد منتصف الليل لكن يف األماكن التي تغلق فيها املحالت املفتوحة للعموم بعد 

ذلك الوقت، ميكن استمرارها إىل الساعة املعينة لغلق تلك املحالت «. كام أن الفصل 12 نص عىل أنه » ميكن 

للسلطة املسؤولة اتخاذ قرار يف منع كل مظاهرة يتوقع منها إخالل باألمن أو بالنظام العام. ويقع إعالم املنظمني 

للمظاهرة بذلك القرار بواسطة أعوان األمن «. ويف فصله الخامس أوجب القانون عىل منظمي التجمع السلمي 

تعيني أو انتخاب هيئة مسؤولة تتعهد بحفظ النظام ومنع كل مخالفة للقانون حيث جاء يف هذا الفصل أنه 

» يجب أن يكون لكل اجتامع هيئة مسؤولة تتألف من ثالثة أشخاص عىل األقل وتتعهد بحفظ النظام ومنع كل 

مخالفة للقوانني واملحافظة عىل إبقاء الصبغة التي نعت بها االجتامع يف اإلعالم وتحجري كل خطاب من شأنه أن 

ميس باألمن العام أو األخالق الحميدة أو يتضمن التحريض عىل القيام بعمل يوصف بجناية أو جنحة «.

ويتمتع أعوان األمن بصالحيات كبرية يف تقييد هذا الحق إذ بإمكانهم تشتيت التجمهر العام برشوط معينة وبعد 

اإلعالن عن حضورهم بواسطة إشارة سمعية أو ضوئية من شأنها أن تحذر املتجمهرين تحذيرا ناجعا، وبإمكانهم 

تفريق التجمهر بالقوة باستعامل السالح، وذلك بعد األمر بتفريقهم باستعامل مضخم الصوت وبإشارات سمعية 

أو ضوئية محددة. 

4.3 - تقييـــد حريـــة التجمـــع السلمـــي

ميكن أن يعترب تقييد حرية التجمع أمرا مقبوال يف مجتمع دميقراطي ويف حاالت محددة يضبطها القانون بشكل 

واضح ودقيق، ويتعني أال تفرض قيود عىل حرية التجمع السلمي غري التي حددها القانون والتي تفرضها حامية 

األمن القومي أو حامية الصحة العامة وعدم اإلخالل باألمن العام.

اللجنة  إذا تحققت هذه الرشوط مجتمعة. وتأكد  القيود إال  ولذا يعترب من غري املسموح فرض أي من هذه 

املعنية بحقوق اإلنسان باألمم املتحدة بأنه متى فُرضت أي قيود، فعىل الدول أن تقدم الدليل عىل رضورتها، 

كام يتعني فقط اتخاذ تلك التدابري التي تكون متناسبًة مع السعي إىل تحقيق األهداف املرشوعة بغية ضامن 
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حامية الحقوق املنصوص عليها يف العهد حامية مستمرة وفعالة. وال يجوز يف أي حال فرض القيود أو التذرع بها 

عىل نحو يرض بجوهر تلك الحقوق)21(. كام اعترب املقرر الخاص املعني بأوضاع املدافعني عن حقوق اإلنسان أن 

القيود املفروضة مبوجب مراسيم حكومية أو أوامر إدارية بدون نصوص قانونية واضحة تعترب مخالفة للقانون 

الدويل حيث أنها ال تفي برشط املرشوعية والقانونية. وعالوة عىل ذلك ال يجوز إقرار قوانني تحتوي بنودا غامضة 

وفضفاضة ميكن استغاللها أو إساءة تفسريها بسهولة. كام أن رشط اتخاذ التدابري الرضورية يف مجتمع دميقراطي 

يقتيض ضامن وجود عدد من الجمعيات، مبا فيها تلك التي تعمل سلمياً لنرش أفكار قد تكون ال تتفق أو تناقض 

رؤية الحكومة أو أغلبية السكان. كذلك إن حظر تكوين الجمعيات ومحاكمة أعضائها بسبب عضويتهم فيها 

يجب أن يكون فقط رضورياً لتفادي خطر حقيقي عىل األمن الوطني أو النظام الدميقراطي ويجب إثبات أن 

التدابري األقل تدخال مل تكن كافية لتحقيق ذلك الهدف)22(.  

وال يزال التذرع بحامية األمن القومي أو النظام العام واللجوء إىل قوانني مكافحة اإلرهاب والقوانني املامثلة أحد 

الوسائل الرئيسية التي تستخدمها الحكومات لقمع الجمعيات ونشاطاتها. ويرى املقرر الخاص املعني بتعزيز 

وحامية حقوق اإلنسان والحريات خالل إجراءات مكافحة اإلرهاب أنه عىل الرغم من السامح باتخاذ تدابري يف 

سياق مكافحة اإلرهاب مثل تجريم اإلعداد ألعامل اإلرهاب التي تخطط املجموعات الرتكابها، أنه ال ينبغي أن 

تيسء الدول استغالل الحاجة إىل مكافحة اإلرهاب باللجوء إىل تدابري تكون مقيدة لحقوق اإلنسان بشكل مفرط 

وبدون داع وبال احرتام املعايري الدولية.

الخالصـــــــة والتوصيــــــات

واملظاهرات  واالستعراضات  واملواكب  العامة  باالجتامعات  املتعلق   1969 سنة  قانون  أن  العليا  الهيئة  تعترب 

والتجمهر ال يرقى إىل مرتبة القوانني الضامنة لحقوق اإلنسان إذ ارتكزت عليه السلطة لفرض القيود عىل الحق 

يف التجمع السلمي وتم يف عديد األحيان منع التجمعات السلمية أو تعنيف املتظاهرين من قبل قوات األمن 

ارتكازا عىل أحكام هذا القانون. 

ويف سياق متصل طالب األمنيون بإصدار قانون يحميهم عند مامرسة مهامهم يف الحفاظ عىل األمن العام. وتم 

إعداد مرشوع قانون يتعلق بزجر االعتداءات عىل القوات الحاملة للسالح وقع رفضه عدة مرات نتيجة اعرتاض 

21 .CCPR/C/21/Rev.1/(  ،6 الفقرة  العهد،  يف  األطراف  الدول  عىل  املفروض  العام  القانوين  االلتزام  طبيعة   :13 رقم  العام  التعليق  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة 
Add.13(، 26 مايو /أيار 20 

تقرير املقرر الخاص املعني بأوضاع املدافعني عن حقوق اإلنسان املقدم للجمعية العامة،4 أغسطس / آب 226A/64 ،2009/، الفقرة 27 و28. . 22
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النصوص  عديد  ألن  األمنيني  لحامية  جديد  لقانون  حاجة  ال  أنه  اعتربت  والتي  عليه  املدين  املجتمع  منظامت 

الترشيعية تضمن الحامية وتجرم كل ما من شأنه أن ميس من سالمة القوات الحاملة للسالح. وقد عربت منظامت 

املجتمع املدين عن رأيها بخصوص مرشوع القانون خالل جلسة االستامع التي انعقدت مع لجنة الترشيع العام 

مبجلس نواب الشعب يف 8 نوفمرب 2017، مشرية إىل ما تضمنه املرشوع من عقوبات سالبة للحرية يف مجال 

الصحافة والنرش عىل غرار املعاقبة بالسجن لكل من يتعمد إفشاء أرسار األمن الوطني دون تحديد ماهية تلك 

األرسار، وتجريم تحقري القوات املسلحة بالسجن ملدة سنتني. كام عربت منظامت املجتمع املدين عىل قناعتها 

برضورة حامية األمنيني لكن مع رضورة الحفاظ عىل الحريات والحقوق، وأكدت أن ما يحتاجه األمنيون بالدرجة 

األوىل هو نصوص وإجراءات توفر لهم الحامية وتضمن كرامتهم والظروف املالمئة للقيام مبهامهم، وكذلك نصوص 

وإجراءات من شأنها أن توفر الضامنات االجتامعية لعائالتهم.

وتعترب الهيئة العليا أن اإلطار القانوين املنظم لحفظ النظام العام ال يتامىش بالشكل الكامل مع املعايري الدولية، 

املجلة  أحكام  بعض  استعامل  إىل  إضافة  األحيان،  عديد  القوة يف  استعامل  األمن يف  أعوان  إفراط  تالحظ  كام 

الجهات كقفصة وسيدي بوزيد  السلمية مثل ما حصل يف بعض  املتظاهرين وحركات االحتجاج  الجزائية ضد 

والقرصين يف السنوات املاضية حيث تم إصدار أحكام بالسجن ضد بعض املتظاهرين واملحتجني.

ولذا تويص الهيئة بخصوص حرية التجمع السلمي مبا ييل:

• أوال، مراجعة القانون عدد 4 لسنة 1969 حتى يتالءم مع أحكام الدستور ومع أحكام املادة 22 من 	

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

• التمتع بالحق يف 	 القانون الجديد عىل مقاربة مبنية عىل حقوق اإلنسان ويضمن  ثانيا، أن يقوم 

التجمع السلمي ويحدد الضوابط حسبام ما جاء يف الفصل 49 من الدستور حتى ال يقيد الحق يف 

التجمع السلمي إال للرضورة ومع اعتبار قاعدة التناسب

• ثالثا، القيام بتحقيقات نزيهة يف االدعاءات باالستعامل املفرط للقوة ومحاسبة مرتكبيه	
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الحـــق فـــي تكويـــن الجمعيـــات  .5

5.1 -  الحق في تكوين الجمعيات في القانون - المرسوم عدد 88 
لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات  

مع أن تونس صادقت منذ سنة 1968عىل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي ينص يف مادته 22 عىل 

حق جميع األفراد يف تكوين الجمعيات دون قيود سوى تلك التي يضبطها القانون عىل أن تكون تدابري رضورية 

ومحرتمة لقاعدة التناسب، إال أن الحق يف تكوين الجمعيات مل يدعم بصفة فعلية إال بعد 2011 بفضل النصوص 

الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال  العليا لتحقيق أهداف  الهيئة  التاريخ يف إطار عمل  التي صدرت منذ ذلك 

الدميقراطي، ومن أبرزها املرسوم عدد 88 لسنة 2011 املتعلق بالجمعيات. وقد ساهم صدور املرسوم بشكل كبري 

يف تطور عدد الجمعيات التي بلغت يف نهاية 2019 عدد 23.112 جمعية موزعة عىل كافة واليات الجمهورية يف 

حني كان عددها ال يتجاوز 9.000 جمعية سنة 2011)23(.

ويعترب املرسوم عدد 88 لسنة 2011)24( من أكرث الترشيعات تحررا يف مجال حرية تكوين الجمعيات، وهو يصنف 

ضمن قامئة الترشيعات العرشين األوائل يف الرتتيب العاملي لحرية الجمعيات، ويعود له الفضل يف حصول تونس 

عىل الرتبة 54 عامليا من جملة 113 دولة، وذلك حسب مؤرش دولة القانون)25(.

وقد تدعم الحق يف تكوين الجمعيات بعد صدور دستور 2014 الذي اقتىض يف الفصل 35 أن » حرية تكوين 

األحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم األحزاب والنقابات والجمعيات يف أنظمتها األساسية ويف أنشطتها 

بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية املالية ونبذ العنف «.

تكمن أهمية املرسوم يف إزالته للقيود التي فرضها قانون 7 نوفمرب 1959 املتعلق بالجمعيات. ومن أبرز ما جاء به 

املرسوم أنه عواّض الرتخيص باإلعالن للحصول عىل تأشرية الجمعية، وتم إلغاء تسليم الوصل واخترصت اإلجراءات 

يف إرسال مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ إىل الكاتب العام للحكومة دون الحاجة إىل التنقل إىل 

مقرات املصالح املعنية. ولهذا شكاّل صدور املرسوم خطوة هامة يف دعم حرية تكوين الجمعيات. 

23. http://www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf
  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد74 بتاريخ 30 سبتمرب2011 . 24

25. file:///C:/Users/user/Downloads/associations/Classement des 21 pays africains selon indice sur l‘Etat de droit 2017_2018.Afrique-
Midi.com.htm
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كام ألغى املرسوم التصنيف االعتباطي للجمعيات الذي تم إرساؤه سنة 1992 عند تعديل قانون الجمعيات وذلك 

التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحكومة. كام أخرج املرسوم  الرابطة  اندلعت بني  التي  يف سياق األزمة 

مسؤولية التصاريح عن دائرة وزارة الداخلية واألجهزة التابعة لها ليتم نقلها إىل الكتابة العامة للحكومة. 

وأعطى املرسوم للجمعيات الحق يف الحصول عىل املعلومات، كام منحها إمكانية تقييم أداء مؤسسات الدولة 

وتقديم مقرتحات لتحسني هذا األداء.

ورغم هذه اإليجابيات التي تضمنتها أحكام املرسوم وما حققه من مكاسب التي دعمت حرية تكوين الجمعيات، 

تشري الهيئة العليا  إىل بعض الثغرات والنواقص التي تضمنها املرسوم والتي من شأنها التأثري يف اإلعامل الفعيل 

لبعض أحكامه)26(، وهي تخص أساسا مسائل متعلقة بإجراءات التأسيس والتمويل ونظام العقوبات. كام أنه ال 

يتضمن اآلليات الكفيلة بتحقيق الرقابة عىل الجمعيات التي تخالف أحكامه ومحاسبتها.

فيام يتعلق بالتأسيس تعترب الهيئة العليا آجال اإليداع والنرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الواردة بالفصل 

11 قصرية وغري كافية خاصة بالنسبة للجمعيات املوجودة خارج العاصمة. كام مل يوضح املرسوم املآل القانوين يف 

صورة عدم القيام بعملية النرش واإليداع بالرائد الرسمي إذ ظلت أحكام املرسوم غامضة يف هذا الشأن. كام مل يلزم 

دة للنرش ومل يحدد الحاالت التي ترفض فيها القيام. كام مل يحدد املرسوم  املرسوم املطبعة الرسمية بآجال محداّ

بشكل دقيق التبعات القانونية املرتتبة عن رفض الكاتب العام للحكومة تسليم بطاقة اإلعالم بالبلوغ.

ويف حني نصت املرجعيات الدولية ذات الصلة عىل أهمية اسناد مهمة التسجيل إىل هيئات مستقلة عن السلطة 

التنفيذية، نذكر منها ما جاء بتقرير املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان 

لسنة 2004 الذي بأنه » ينبغي أن تتمتع هيئات التسجيل باالستقاللية عن الحكومة وأن تضم ممثلني عن املجتمع 

املدين. وبوجه خاص، ينبغي أال يكون أعضاء هذه الهيئات معينني بصورة مبارشة من الحكومة، أو خاضعني لسلطتها 

التقديرية «)27(، فإن املرسوم جعل هذه املهمة من اختصاص الكاتب العام للحكومة. وترى الهيئة العليا أن هذا األمر 

من شأنه أن يؤثر عىل نظام الترصيح ويحوله إىل نظام ترخيص مقناّع يقلاّص من الطابع التحراّري لنظام التأسيس.

أما بالنسبة لإلجراءات املتعلاّقة بقرار السلطات العمومية يف حال عدم توفاّر البيانات املطلوبة يف الترصيح، فلم ينصاّ 

سات. املرسوم عىل اجراءات واضحة لطلب إكامل البيانات. كام مل يتعرض املرسوم إىل جمعيات املصلحة العامة واملؤساّ

26 .MENA.LCNL.org.2013Docs/mounir%20.snoussi.pdf سات املجتمع املدين يف تونس: الواقع واآلفاق منري السنويس البيئة القانونية ملؤساّ
27 .)A/59/401( 2004 األمم املتحدة. الجمعية العامة. املدافعون عن حقوق اإلنسان: مذكرة من األمني العام. 1 أكتوبر
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5.2 - واقع حرية تكوين الجمعيات بعد 2011

التي  القانونية  التقييد  العديد من مظاهر  الجمعيات واجهتها  التي دعمت حرية تكوين  الهامة  كل املكاسب 

وضعها املرشع بعد 2011.

بعد أن صنفت تونس من قبل » مجموعة العمل املايل « )مجموعة » القايف «()28( ضمن قامئة الدول التي تعترب 

مالذا رضيبيا ومعرضة لتمويل الفساد واإلرهاب وغسل األموال التزمت الدولة بالتعاون مع » القايف « بتنفيذ 

مجموعة من االصالحات للحد من الفساد وملقاومة اإلرهاب، فأصدرت مجموعة من القوانني تتعلق مبقاومة 

اإلرهاب وغسل األموال، وتم يف هذا السياق إحداث » سجل املؤسسات « وتم إدراج الجمعيات ضمن املؤسسات 

أو الذوات املعنوية املعنية التي يجب مراقبتها.

5.2.1 - القانون المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسيــل األمـوال وغســل األمــــوال 
  )القانون األساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7/8/2015، كما تم 

  تنقيحه واتمامه بالقانون األساسي عدد 9 لسنة 2019(:
األهداف  ذات  املنظامت  أو  الجمعيات  إلدراج  القانون  هذا  فصول  من  العديد  عىل  التغيريات  بعض  أدخلت 

باتخاذ ما  الجمعيات مطالبة  التي يجب مراقبتها. ونتيجة لذلك أصبحت  املعنوية  الذوات  الربحية ضمن  غري 

يسمى ب: «قواعد الترصف الحذر « ومنها االمتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج إال بواسطة وسيط 

إىل  والخضوع  قبولها،  دون  العمل  به  الجاري  القانون  يحول  أال  وبرشط  التونسية،  بالبالد  مقره  يوجد  مقبول 

ترخيص مسبق فيام يتعلق بقبول أي تحويالت مالية واردة عليها من الخارج عندما يُشتبه يف ارتباطها بأشخاص 

كام  الحذر.  الترصاّف  قواعد  خالفت  التي  أو  القانون  بهذا  املعنياّة  بالجرائم  عالقة  لها  أنشطة  أو  تنظيامت  أو 

مكن القانون » اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب « من اتخاذ قرار يف تجميد أموال األشخاص أو التنظيامت أو 

الكيانات التي تبني لها ارتباطهم بالجرائم اإلرهابية أو بتمويل نرش أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال 

أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غريها لهؤالء األشخاص أو التنظيامت أو الكيانات. كام أجاز 

لرئيس املحكمة االبتدائية املختصاّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذوات املعنوية املكونة يف شكل جمعيات أو منظامت 

غري ربحية املشتبه يف ارتباطها بأشخاص أو تنظيامت أو أنشطة لها عالقة بالجرائم املعنية بهذا القانون أو التي 

خالفت قواعد الترصاّف الحذر كام تماّ تعريفها بالفصل 99 من هذا القانون أو القواعد املتعلاّقة بتمويلها أو مبسك 

28. Groupe d‘Action Financière du Moyen-Orient et de l‘Afrique du nord. Tunisie. http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/bosniaandherzego-
vina/documents/fatf-compliance-february-2018.html
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ة خرباء مختصني، يتماّ تعيينهم مبقتىض إذن عىل العريضة  حساباتها إىل عملية تدقيق خارجي بواسطة خبري أو عداّ

وذلك بناء عىل طلب من الوزير املكلاّف باملالية.

5.2.2 - القانــون المتعلــــق بالسجــــل الوطني للمؤسســــات )القانون عــــدد 52 
   لسنة 2018 مؤرخ في 29/10/ 2018(: 

من الواضح من خالل ما نص عليه القانون املشار إليه بخصوص الجمعيات أن العديد من أحكامه تعد مخالفة 

للدستور وألحكام مرسوم 2011 املتعلق بالجمعيات إذ فرض رشوطا وإجراءات للرتسيم تعد مخالفة للمرسوم. 

وقد فرض هذا القانون عىل  الجمعيات تسجيلها يف السجل الوطني للمؤسسات، وإن كانت الغاية من ذلك كام 

نص عليه الفصل األول » تدعيم شفافية املعامالت االقتصادية واملالية عرب تجميع املعلومات والبيانات والوثائق 

الخاصة باألشخاص الطبيعيني واملعنويني والرتتيبات القانونية للناشطني يف املجال االقتصادي وبالجمعيات « إال 

أنه يف الواقع حسب ما ورد يف تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلم وتكوين الجمعيات 

إثر زيارته إىل تونس يف شهر سبتمرب 2018 فهو سيؤدي إىل إدخال نظام رقايب جديد عىل الجمعيات وفرض قيود 

وتضييقات جديدة عىل املجتمع املدين  التي ستوازي وستضاف إىل الرقابة التي وضعها املرسوم واألمر)29(. وقد 

عرف القانون يف فصله الثاين املؤسسة عىل أنها: » كل شخص ميارس نشاطا صناعيا أو حرفيا أو تجاريا أو أي 

نشاط مهني حر أو مستقل مبقابل أو يقدم أعامل أو خدمات ربحية أو غري ربحية وتشمل األشخاص الطبيعيني 

واملعنويني والرتتيبات القانونية والجمعيات «.

كام أجرب القانون » الجمعيات وشبكات الجمعيات عىل معنى الترشيع املنظم للجمعيات « عىل التسجيل 

املكونة  الجمعيات  به  الجمعيات تسجل  الجمعيات وشبكات  بالجمعيات يسمى » سجل  يف سجل خاص 

وفق الترشيع الجاري به العمل وتودع به العقود والوثائق والسجالت التي متسكها الجمعية «. ويكون يف 

الجمعية، كام  البيانات حول مسريي  السجل وجوبا كل  العمومية. ويتضمن  البيانات  قواعد  تشبيك  إطار 

يتم تجميع كل املعلومات والوثائق املدرجة بكل سجل يف مركزية إعالمية مخصصة للغرض وتتمتع النسخة 

االلكرتونية املستخرجة من السجل بحجية النسخة الورقية حسب الترشيع الجاري به العمل. كام تشمل 

واللقب،  )االسم  للجمعية  املسرية  الهياكل  ألعضاء  الشخصية  البيانات  عديد  السجل  يف  املدرجة  البيانات 

والحالة  والجنسية،  تسليمها،  ومكان  وتاريخ  الهوية  بطاقة  ورقم  اإلقامة،  وعنوان  الوالدة،  ومكان  وتاريخ 

الزوجية ونظام الزواج عند االقتضاء(.

29. Observations préliminaires du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d‘association, Clément Nyalet-
sossi Voule, à l‘issue de sa visite en Tunisie.
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وترى الهيئة العليا أن إدراج الجمعيات ضمن املؤسسات املعنية بالقانون املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات 

القانون،  من شأنه أن يعيق عمل الجمعيات وتطورها بسبب اإلجراءات املعقدة لنظام التسجيل الذي فرضه 

الربحية  غري  للطبيعية  مراعاة  دون  املخالفة  القانون يف حال  عليها  نص  -التي  املجحفة  العقوبات  عالوة عىل 

للجمعيات. وإذ تقر الهيئة العليا برضورة إيجاد آليات للرقابة املالية عىل الجمعيات يف إطار التصدي لإلرهاب 

وغسيل األموال إال أنها ترص عىل أن تكون هذه اآلليات وفق إطار قانوين يف توافق تام مع أحكام الدستور، كام 

تري أنه كان من األجدر إنشاء سجل خاص بالجمعيات تراعى فيه خصوصياتها كمنظامت غري ربحية وتراعى فيه 

طبيعة مهامها بدل من إدراجها ضمن سجل أنشأ أصال ملؤسسات اقتصادية.

5.2.3 - العوائــــــق اإلداريـــــة:
التنفيذية  السلطة  ل  تدخاّ ذلك  يف  وساهم  العراقيل  عديد  الجمعيات  تكوين  لحق  الفعلية  املامرسة  شهدت 

وتعطيلها لتكوين الجمعيات، وقد قدم املقرر الخاص لألمم املتحدة حول الحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين 

الجمعيات إثر الزيارة التي أداها إىل تونس يف نوفمرب 2018 املالحظات التالية:

• تدّخل اإلدارة العامة للجمعيات يف تحديد أهداف الجمعيات وتغيري نظامها األسايس: منذ سنة 2013 	

تضعها  التي  األهداف  تحديد  يف  تتدخاّل  الحكومة  لرئاسة  التابعة  للجمعيات  العامة  اإلدارة  أصبحت 

الجمعيات وتنص عليها يف أنظمتها األساسية، فتطلب حذف بعضها أو تعديلها. مام ساهم يف تعطيل 

مسار تكوين الجمعيات واستحالة احرتام اآلجال القانونية املنصوص عليها باملرسوم، كام أدى ذلك إىل 

اإلدارة  النشاط. وقد متادت  الرغبة يف  التأسيس وفقدانها  إجراءات  إمتام  الجمعيات عن  عدول عديد 

العامة للجمعيات يف مخالفة القانون عرب إرشاد الجمعيات وفق صيغ ومناذج سابقة الوضع مثلام كان 

األمر مع قانون سنة 1959 والحال أن املرسوم منح الجمعيات مطلق الحرياّة يف اختيار أنظمتها األساسية 

وتحديد أهدافها.

• الرتدد يف إشهار الجمعيات من قبل املطبعة الرسمية: تشرتط املطبعة الرسمية إلشهار الجمعيات تسلم 	

بطاقة اإلعالم بالبلوغ وهو ما يعترب مخالفة رصيحة ملرسوم 88 سنة 2011 وعودة واضحة لنظام التأشرية 

يف تكوين الجمعيات نظرا لرفض اإلدارة العامة للجمعيات يف أغلب الحاالت إرجاع بطاقة البلوغ. ثم 

أصبحت املطبعة الرسمية ترفض نرش اإلعالن عن تكوين الجمعيات إال بعد بلوغ القامئة املوجهة من 

نة قامئة الجمعيات املسموح إدراجها بالرائد الرسمي. وقد وصل األمر  اإلدارة العامة للجمعيات واملتضماّ

أحيانا إىل رفض املطبعة الرسمية نرش اإلعالن رغم اإلدالء بعالمة البلوغ ودفع معاليم اإلشهار مام جعل 

إذ وصلت  املرسوم  دها  التي حداّ القانونية  اآلجال  اإلعالن يف  الجمعيات نرش  بعض  الصعب عىل  من 
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مدة االنتظار إىل ما يفوق السنة أحيانا يف حني حدد مرسوم 2011 هذه املدة بثالثة أشهر كحد أقىص 

للنرش)30(. وكمثال عن ذلك ما حصل مع » جمعية شمس للدفاع عن األقليات الجنسية يف تونس « التي 

ال تزال تنتظر النرش بالرائد الرسمي منذ 2015 لإلعالن عن وجودها الرسمي.

ويعترب هذا التعامل من قبل الحكومة ممثلة يف اإلدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة ويف املطبعة الرسمية 

تراجعا عن املكاسب التي تحققت منذ 2011 فيام يتعلق بحرية تكوين الجمعيات ورجوعا ضمنيا ولكن واضحا 

لنظام التأشرية، عالوة عىل أنه يشكل تجاوزا واضحا ملا ورد باملرسوم 88 ورضبا للضامنات التي نص عليها لحامية 

الجمعيات  للجمعيات من هيكل يف خدمة  العامة  اإلدارة  تحول  إىل  اإلجراء  وأدى هذا  الجمعيات.  استقاللية 

ومساعدتها إىل هيكل يفرض القيود عليها ويتدخل يف أنشطتها وأهدافها.

الخالصـــــــة والتوصيــــــات

تعترب حرية تأسيس الجمعيات من أهم املكاسب التي تحققت منذ 2011 والتي مكنت منظامت املجتمع املدين من 

االزدهار ومن أداء رسالتها كقوة اقرتاح وكفاعل أسايس يف حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها. لكن بعض العقبات 

الناجمة إما عن النواقص املوجودة يف مرسوم 2011 أو عن اإلجراءات املعتمدة من قبل اإلدارة يف تطبيق مقتضيات 

املرسوم تعيق اإلعامل الفعيل لحرية تكوين الجمعيات وتعرقل عمل الجمعيات، ويف مقدمتها التأخري الحاصل يف 

تسجيل الجمعيات بالرائد الرسمي وإشهارها، وكذلك صعوبة الحصول عىل التمويل العمومي بسبب كرثة اإلجراءات 

إسناد  وإجراءات ورشوط  معايري  بضبط  واملتعلق   2013 نوفمرب   18 يف  املؤرخ  األمر  عليها  نص  التي  والصعوبات 

التمويل العمومي للجمعيات. كام أن عديد األحكام الواردة بالقانون املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات )القانون 

عدد 25 لسنة 2018( فرض قيودا عىل الجمعيات تتعارض مع أحكام املرسوم عدد 88 لسنة 2011.

الجمعيات  للجمعيات، برزت عديد اإلشكاليات بخصوص مصادر متويل بعض  األجنبي  بالتمويل  يتعلق  وفيام 

وانعدام الرقابة عىل هذه املصادر من قبل الهياكل املختصة مثل وزارة املالية والبنك املركزي. وإذ ترى الهيئة أن 

السامح للجمعيات بالحصول عىل التمويل األجنبي من شأنه أن يدعم حرية التجمع ويساعد الجمعيات عىل 

أداء رسالتها، فهي ترى يف املقابل أن غياب الرقابة التي يجب أن تتم يف إطار القانون ووفق رشوط واضحة من 

شأنه أن يحد من مخاطر استخدام هذا التمويل ألغراض سياسية وحزبية أو للقيام بأعامل عنيفة أو إرهابية.

30 .http://www.pointjuridique.com/2017/10/21  .رضا السكرايف. الحق يف تأسيس الجمعيات يف تونس. بني النص القانوين واملامرسة الفعلية
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وتويص الهيئة بخصوص الحق يف تكوين الجمعيات مبا ييل: 

• أوال، مراجعة القانون املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الستثناء الجمعيات من التسجيل فيه. 	

• ثانيا، تبسيط إجراءات الحصول عىل التمويل العمومي للجمعيات مبا يسمح لها االنتفاع فعليا بهذا 	

التمويل ويساعدها عىل أداء رسالتها عىل الوجه األكمل، 

• ثالثا، إتاحة حصول الجمعيات عىل التمويل األجنبي، عىل أن تكون الرشوط والقيود الوحيدة تلك 	

املتعلقة بشفافية مصادر التمويل وعدم استخدامها ألغراض حزبية أو ربحية

• )أو مراجعة 	 البلدان  به يف عديد  ما هو معمول  الرضائب عىل غرار  الجمعيات من  إعفاء  رابعا، 

النظام الرضيبي مبا يجعل للجمعيات نظاما رضيبيا مختلفا عن الرشكات واملؤسسات الربحية(

• خامسا، إرساء وتفعيل آليات ناجعة للرقابة املالية عىل الجمعيات تفاديا لتوظيف مواردها املالية 	

ألغراض سياسية أو حزبية أو لتمويل اإلرهاب وتبييض األموال.

• أو 	 الحكومة  من  مبارشة  معينني  أعضاؤها  يكون  أال  عىل  للتسجيل  مستقلة  هيئة  إرساء  سادسا، 

خاضعني لها وأن تضم ممثلني عن املجتمع املدين.
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حريـــــة الضميــــر والمعتقــــــد   .6

تعترب حرية الضمري حقا من حقوق اإلنسان الذي يقوم عىل احرتام قيم التسامح واالختالف والحرية واملساواة 

بني املواطنني. و تقتيض حرية الضمري بالرضورة فصل السلطة السياسية عن املؤسسة الدينية وعدم تدخل الدولة 

يف الشؤون الدينية ملواطنيها » بحيث تصبح قيمة املواطنة هي العالقة األساسية بني املواطن والدولة «)31(. كام 

أنها تقرتن بحرية الفكر وحرية الدين)32(، وهي بصفة عامة حرية فردية قامئة عىل حرية الفرد يف اعتناق دين 

أو مامرسته حسب ما متليه قناعته الشخصية، وتعني يف جوهرها حق املواطن يف أن يختار دينه وميارسه دون 

أي تدخل من الدولة أو من أي مجموعة سياسية أو مواطن آخر وحريته التامة يف التعبري عن اختياراته الدينية 

دون إجبار أو إكراه. كام تعني حرية الضمري رضورة احرتام األقليات الدينية والحقوق الفردية والحقوق املدنية 

والسياسية، وتشكل رمزا من رموز الدميقراطية.

6.1 - حرية الضمير والمعتقد في الدستور والنصوص الدولية

عائر  مري ومامرسة الشاّ ين، كافلة لحرياّة املعتقد والضاّ ولة راعية للداّ اعترب الفصل السادس من الدستور أن: » الداّ

ينياّة، ضامنة لحياد املساجد ودور العبادة عن التاّوظيف الحزيب «. وألزم يف الفقرة الثانية من نفس الفصل  الداّ

التاّكفري  دعوات  مبنع  تلتزم  كام  منها،  الناّيل  ومنع  سات  املقداّ وبحامية  والتاّسامح  االعتدال  قيم  » بنرش  ولة  الداّ

ي لها «. والتاّحريض عىل الكراهية والعنف وبالتاّصداّ

وقد كرست النصوص الدولية حرية الضمري واملعتقد منذ سنة 1948 حيث جاء اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

ليقر يف فصله الثامن عرش أنه » لكل شخص الحق يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته 

يف تغيري دينه أو معتقده، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم، مبفرده 

أو مع جامعة، وأمام املأل أو عىل حده «.

وقد تأكد هذا الحق يف املادة 18 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية التي أقرت حق » كل إنسان 

يف حرية الفكر والوجدان والدين «، وعرفت نفس املادة تلك الحرية عىل أنها الحرية يف أن يعتنق » أي دين أو 

معتقد يختاره، وأنها تشمل حريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم، مبفرده 

31 .www.mominoun.com - 2016.عبد املنعم شيحة. حرية الضمري يف الفكر العريب املعارص من األنسنة إىل الدسرتة. تونس
32 . file:///C:/Users/user/Documents/droits de l‘homme/Le blog de Yadh  - 2014 عياض بن عاشور. حرياّة الضمري يف الدستور التونيس. تونس.17 جانفي

htm.حرياّة الضمري يف الدستور التونيس Ben Achour
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أو مع جامعة، وأمام املأل أو عىل حدة «. كام أشارت نفس املادة إىل عدم جواز تعرض الشخص ألي إكراه ميس من 

حريته تلك. وقد أصدرت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان سنة 1993 التوصية رقم 22 حول حرية الضمري وحرية 

املعتقد وحرية الفكر اعتربت فيها أن الحق يف الفكر والوجدان والدين هو حق واسع النطاق عميق االمتداد وهو 

الفكر يف جميع املسائل وحرية االقتناع الشخيص واعتناق دين أو عقيدة، كام يشمل هذا الحق  يشمل حرية 

حامية العقائد التوحيدية وغري التوحيدية واإللحادية وكذلك الحق يف عدم اعتناق أي دين أو أي عقيدة «)33(. 

وبصفة عامة تعني حرية الضمري يف جوهرها حق كل مواطن ينتمي إىل دولة يدين لها بالوالء ويحملجنسيتها 

ل السلط  يف أن يختار ما يراه صالًحا من دين وُمامرسة، وما يرتئيه من طقوس وشعائر فردياّة أو جامعياّة وال تتدخاّ

لتوجيهه فيها أيًّا كان مأتاها أو منبعها. وبناًء عىل ذلك فإناّ حرياّة الضمري تحتوي بالرضورة عىل حرية املُعتقد 

وحرية اختيار الدين الذي يراه اإلنسان صالًحا له أو عدم اعتناق أي دين أو عقيدة. كام تشمل حرية اختياره 

ودون  دون ضغوط  وتصوراته  وقيمه  عقيدته  تغيري  يف  الحقاّ  له  وتضمن  وفلسفته،  تفكريه  حياته ومنط  لنمط 

موانع. وبناء عليه ميكن القول اعتامدا عىل هذه النصوص أن حرية الضمري تتضمن الحق يف اعتناق أي دين أو 

عدم اعتناق أي دين أو عقيدة والحق يف مامرسة الشعائر الدينية بصفة فردية أو جامعية دون إكراه وال متييز.

6.2 - حريـــة الضميـــر والمعتقـــد فـــي القـــانون التونســـي

أوكل دستور 2014 يف فصله السادس مهمة ضامن هذه الحرية للدولة وربط حرية الضمري بحرية املعتقد وحرية 

مامرسة الشعائر الدينية. ومل يقف عند هذا الحد إذ تضمنت الفقرة الثانية من نفس الفصل إلزام الدولة بحامية 

املقدسات ومنع النيل منها ومنع دعوات التكفري والتحريض عىل الكراهية والعنف والتصدي لها. وميكن القول بوجود 

تضارب يف هذا الفصل من الدستور فهو يف ذات الوقت يعرتف بحرية الضمري ولكنه يقيدها اعتبارا لحامية املقدسات.

وقد كانت ردود الفعل)34( عىل هذا النص متباينة. فهناك من اعترب أن الفصل السادس من الدستور يكرس الحرية 

الدينية وينسجم مع مضمون الفصل الثاين من الدستور بينام اعترب البعض اآلخر أنه يُجيز الكفر بصفة علنياّة 

تحت حجاب الدولة. كام دعا البعض إىل رضورة حذف عبارة » حرياّة الضمري « بدعوى أناّ وجودها يف الدستور 

يُتيح املجال لغري املسلمني للقيام بطقوسهم وشعائرهم الدينياّة. ويف هذا السياق نذكر مبا رصح به وزير الشؤون 

الدينية سنة 2014 خالل ندوة صحفية عقدت يف 22 جانفي 2014 حني قال إناّ الفصل السادس » ِصيغ بطريقة 

ته «. مستعجلة ويجب إعادة صياغته برماّ
33 .
34 .http://www.mominoun.com/articles  - 2014 ياّة املعتقد والضمري يف الدستور التونيس الجديد: رصاع املرجعياّات. تونس. مارس حراّ
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6.3 - واقـــــع حريــــــة الضميــــــر والمعتقــــــد

من بني األمثلة التي ميكن إدراجها ضمن التجاوزات التي حصلت وبشكل متكرر فيام يتعلق بحرية الضمري مسألة 

اإلفطار يف رمضان وما قامت به بعض الجهات األمنية من غلق املقاهي واملطاعم خالل شهر رمضان، بل وصل 

األمر إىل درجة االعتداء الجسدي من قبل عنارص مجهولة عىل املواطنني يف أحد مقاهي الضاحية الجنوبية يف 

شهر ماي 2019.

ومل متارس الدولة دورها يف ضامن حرية الضمري واملعتقد وحاميتها، بل متسكت الجهات املعنية بتطبيق ما سمي 

» مبنشور مزايل « لسنة 1981)35( رغم افتقاد هذا النص ألي صبغة قانونية إضافة لكونه منشورا غري موفر وغري 

منشور، إضافة إىل عدم دستوريته، ومن املفروض أن يكون قد تم إلغاؤه بدل االعتامد عليه يف مخالفة رصيحة 

ألحكام الدستور. وقد متت محاكمة بعض املفطرين مثل ما حدث يف مدينة بنزرت يف جوان 2017 حيث أصدرت 

محكمة الناحية ببنزرت حكام بالسجن ضد أربعة مفطرين  وبرر الناطق الرسمي للمحكمة هذا الحكم  بقوله إن 

» اإلفطار يف شهر رمضان يف حديقة عمومية عمل مستفز واعترب أن املوقوفني األربعة اعتدوا عىل اآلداب العامة 

يف دولة ينص الفصل األول من دستورها أن اإلسالم دين الدولة «)36(. وأدى ذلك إىل غلق أغلب املقاهي واملطاعم 

باستثناء ما هو موجود منها باملناطق السياحية، كام أدى بشكل غري مبارش إىل تشجيع بعض املجموعات إىل التدخل 

بشكل موازي وغري قانوين وأحيانا باستعامل العنف ضد أصحاب املقاهي وروادها لفرض غلق هذه الفضاءات.

كام تواجه بعض املجموعات الدينية مامرسات متييزية وقيودا عىل مامرسة شعائرها بكل حرية نذكر من بينها 

األقلية البهائية يف تونس التي مل تتمكن إىل حد اليوم من تأسيس جمعية خاصة بها، ويف هذا الصدد أفاد محمد 

بن موىس عضو مكتب اإلعالم يف املحفل الروحاين البهايئ بتونس أنه » عقب الثورة تقدم بعض البهائيني بطلب 

تأسيس جمعية مدنية هدفها خدمة البالد، جوبه بالرفض بحجة أن الجمعية تحمل إسم الجمعية البهائية، وعليه 

» الجمعية  أن  الحكومة «. ويضيف  للطعن يف قرار رئاسة  اإلدارية  للمحكمة  املؤسسون بدعوة قضائية  تقدم 

ومد جسور  املجتمع  خدمة  لتنظيم  آلية  مجرد  لكنها  تونس،  يف  للبهائيني  بالنسبة  ذاتها  حد  يف  هدفاً  ليست 

التواصل مع الجميع «.)37( وقد أصدرت املحكمة اإلدارية حكمها لفائدة تكوين الجمعية )قرار املحكمة اإلدارية 

عدد 133204 بتاريخ 2019/02/21(.

35. ADLI. Les circulaires liberticides. Un droit souterrain dans un Etat de droit. Ouvrage collectif sous la direction du professeur Wahid 
Ferchichi.Tunis.2018

فاطمة الجاليص، » بعد صدور حكم بسجن أربعة مفطرين يف رمضان ببنزرت. التهمة التجاهر باإلفطار واملحاكمة من أجل التجاهر بالفحش. الصباح بتاريخ . 36
3 جوان 2017. 

-https://raseef22.com/article/56979   احمد نظيف.بهائيو تونس. البحث عن االعرتاف املفقود. مقال بتاريخ 10 ماي 2016. بهائيو-تونس-البحث-عن-. 37
االعرتاف-املفقود 
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تعترب الدولة هي الضامن لتطبيق الدستور وذلك ملا يقع عىل عاتقها من مسؤولية يف حامية الحريات التي ضمنها 

الدستور نفسه، ويتجىل ذلك بوضوح يف الفقرة الثانية من الفصل 21 التي نصت رصاحة عىل أن الدولة ملزمة 

ة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. كام  بأن تضمن للمواطنني واملواطنات الحقوق والحريات الفردية والعاماّ

ألقى الفصل 24 من الدستور عىل عاتق الدولية مسؤولية حامية الحياة الخاصة للمواطنني، وتظل مسؤولية رئيس 

الجمهورية بالغة األهمية يف هذا الباب إذ أوكل له الدستور يف فصله 72 مهمة السهر عىل احرتام الدستور. وعليه 

تكون الدولة ملزمة بتنظيم هذا الحق وتفعيله من خالل إصدار قانون خاص يتعلق بحرية الضمري عىل أن يكون 

هذا القانون قانونا أساسيا مثلام نص عىل ذلك الفصل 65 من الدستور الذي صنف القوانني املتعلقة بالحريات 

وحقوق اإلنسان ضمن القوانني األساسية. 

الخالصــــــة والتوصيــــــــات

إن األمثلة الواردة أعاله تأكد تعرض حرية املعتقد يف بالدنا إىل عديد االنتهاكات. ويف رأينا مل تؤد السلطة القضائية 

دورها يف تطبيق ما نص عليه الدستور بخصوص حامية حرية الضمري واملعتقد بل عىل عكس ذلك متت معاقبة 

مواطنني ألنهم مارسوا حقهم يف ذلك، واعترب متسكهم بحقهم يف حرية املعتقد تجاهرا بالفحش واعتداء عىل 

املقدسات ملجرد إفطارهم يف فضاء عام.

من أجل ضامن حرية املعتقد كحق دستوري وحاميته من التجاوزات التي قد تحصل من قبل السلطة أو األفراد،

 تويص الهيئة بخصوص حرية الضمري واملعتقد مبا ييل:

• أوال، إصدار قانون خاص يحمي حرية املعتقد، تكون أحكامه متالمئة مع ما نصت عليه املادة 18 	

من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بخصوص

• بها 	 جاء  التي  والحريات  الحقوق  لضمن  القانونية  وغري  الدستورية  غري  املناشري  إلغاء  ثانيــــا، 

الدستور مبا فيها حرية الضمري وحرية املعتقد.

• وحامية 	 القانون  وسيادة  الدستور  علوية  أجل ضامن  من  الجهد  بذل  إىل  القضاء  دعوة  ثالثــــا، 

الحقوق والحريات وفق ما نص عليه الدستور 
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الحـــــق فـــــي حمـــــاية الحيـــــاة الخـــــاصـــــة  7

7.1 - الحق في حماية الحياة الخاصة والحريات الفردية في الدستور 
والنصوص الدولية  

نص الفصل 21 من الدستور يف فقرته الثانية عىل ما ييل » تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات الحقوق والحريات 

الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم «، كام أكد يف الفقرة األوىل من الفصل 24 عىل مسؤولية 

الدولة يف حامية الحياة الخاصة إذ نص رصاحة عىل ما ييل » تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة املسكن ورسية 

املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية «.

أما عىل املستوى الدويل فقد نصت املادة 12 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه: » ال يجوز تعريض أحد 

لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة أو يف شؤون أرسته أو مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت متس رشفه وسمعته. 

ولكل شخص الحق يف أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحمالت «. وأعاد العهد الدويل للحقوق 

املدنية والسياسية يف مادته السابعة عرش تأكيد هذا الحق.

يعترب الحق يف الحياة الخاصة حقا من حقوق اإلنسان ويتضمن الحق يف احرتام خصوصية الشخص والحق يف 

احرتام ذاتيته وحقه يف أن يحتفظ بأرسار من املتعذر عىل العامة معرفتها إال بإرادة صاحب الشأن، والتي تتعلق 

بصفة أساسية بحقوقه الشخصية)38(.

ويف تعريف الحياة الخاصة ميكن االعتامد عىل التعريف الذي وضعه معهد القانون األمرييك الذي عرف الحق يف 

الحياة الخاصة من زاوية املساس بها بقوله » كل شخص ينتهك بصورة جدية وبدون وجه حق شخص آخر يف أال 

تصل أموره وأحواله إىل علم الغري وأال تكون صورته عرضة ألنظار الجمهور ويعد مسؤوال أمام املعتدى عليه «)39(.

أثر تكنولوجية املعلومات واالتصال عىل تطور الحق يف حامية الحياة الخاصة: أخذ الحق يف الحياة الخاصة بعدا 

العمومية  والسلطات  اإللكرتونية  املواقع  التي عززت قدرات  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  تطور  جديدا مع 

تجميع  عىل  قدرة  من  لها  أتاحته  مبا  لألفراد  الخاصة  الحياة  يف  التدخل  عىل  الخاصة  واملؤسسات  والرشكات 

ياسني الكعيوش. جرمية التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات خاصة أو رسية دون موافقة أصحابها منوذجا- جامعة سيدي.. 38
أحمد فتحي رسور الحامية الجنائية للحق يف الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، سنة 1986 ص 34. 39
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املاسة  األفعال  الرقمية وغريها من  الهويات  اإللكرتونية واالعتداء عىل  املراسالت  الشخصية ومراقبة  املعطيات 

بالحياة الخاصة الرقمية. وأصبحنا نتيجة لذلك نتحدث عام يسمي بالحق يف » الحياة الخاصة الرقمية « واعتباره 

حقا من حقوق اإلنسان)40(، وقد أصدرت الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة بتاريخ 18 ديسمرب2013 قرارا 

حول الحق يف الحياة الخاصة يف العرص الرقمي)41(. يعد هذا القرار أول قرار صادر عن األمم املتحدة يؤكد عىل 

رضورة حامية حقوق اإلنسان يف العامل الرقمي وتعزيزها بنفس املقدار ونفس االلتزام اللذين تتم بهام حامية 

حقوق اإلنسان يف العامل املادي. ويطالب القرار بأال يسمح بتعريض أي شخص لتدخل تعسفي أو غري قانوين يف 

خصوصياته أو يف شؤون بيته أو مراسالته، كام يطالب باتخاذ التدابري لوضع حد النتهاك هذا الحق وإنشاء آليات 

البيانات  رقابة مستقلة قادرة عىل ضامن الشفافية واملسائلة بشأن مراقبة الدول لالتصاالت واعرتاضها وجمع 

الشخصية مام يعني أن هذا الحق يعداّ جزءا ال يتجزأ من منظومة حقوق اإلنسان، وأن حاميته تقتيض حامية 

الهوية الرقمية ورسية املراسالت اإللكرتونية والحق يف التخفي والحق يف النسيان.

7.2 - الحق في حماية الحياة الخاصة في القانون

7.2.1 - القانون عدد 36 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية: 
عرف الحق يف حامية الحياة الخاصة تطورا هاما مع ظهور الحق يف حامية املعطيات الشخصية الذي نص عليه 

الفصل 24 من الدستور. وقد خضع الحق يف حامية املعطيات الشخصية منذ 2004 إىل قانون خاص وهو القانون 

عدد 63 لسنة 2004 املتعلق بحامية املعطيات الشخصية)42( الذي اعترب يف فصله األول أن « لكل شخص الحق يف 

حامية املعطيات الشخصية املتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق األساسية املضمونة بالدستور، وال ميكن 

أن تقع معالجتها إال يف إطار الشفافية واألمانة واحرتام كرامة اإلنسان ووفقا ملقتضيات هذا القانون «. كام عراّف 

الفصل الرابع من القانون مفهوم املعطيات الشخصية عىل النحو التايل: » تعترب معطيات شخصية كل البيانات 

مهام كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معراّفا أو قابال للتعريف بطريقة مبارشة أو غري مبارشة 

باستثناء املعلومات املتصلة بالحياة العامة أو املعتربة كذلك قانونا «. كام أنشأ الهيئة الوطنية لحامية املعطيات 

الشخصية التي تم ضبط طرق سريها وعملها مبقتىض األمر عدد 3003 لسنة 2007.

ويف نفس السياق ،انضمت  تونس إىل االتفاقية رقم 108 ملجلس أوروبا املتعلقة بحامية األشخاص تجاه املعالجة 

اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخيص وبروتوكولها اإلضايف رقم 181 الخاص بسلطات املراقبة وانسياب وتدفق 

الحق يف حامية الحياة الخاصة الرقمية.. مسألة قانونية أم حقوقية؟ املصدر : هيسربيس مقال بتاريخ 20فيفريhttps://www.tanmia.ma/ar .2018 الحق-يف-حامية-الحياة-. 40
الخاصة-الرقمية-م/ 

41 . A/RES/68/167.2013 الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة. قرار عدد 68/167 بتاريخ 18 ديسمرب
القانون عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ يف 27 جويلية 2004 املتعلق بحامية املعطيات الشخصية. 42
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القانون املتعلق بحامية املعطيات الشخصية ليتالءم مع أحكام  املعطيات عرب الحدود)43(. مام اقتىض مراجعة 

هذه االتفاقية)44(. 

إىل   2014 من  الفرتة  تلقت خالل  أنها   2019 لسنة  الشخصية  املعطيات  لحامية  الوطنية  الهيئة  تقرير  ويفيد 

2019، 258 شكاية متصلة بحق الشخص يف النفاذ إىل معطياته الشخصية، وبالحق يف النسيان بانتهاء الغاية من 

املعالجة، وحقه يف االعرتاض عىل معالجة معطياته الشخصية وحقه يف تحيني أو فسخ معطياته الشخصية)45(.

7.2.2 - مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية: 
من الرضوري أن نذكر باملبادرة التي اتخذها رئيس الجمهورية السابق املرحوم الباجي قائد السبيس بإحداث 

» لجنة الحريات الفردية واملساواة « )» كوليب «( يف أوت 2017، وكلفت اللجنة مبراجعة النصوص القانونية 

املتعلقة بالحقوق الفردية واملساواة.

وقد أصدرت اللجنة تقريرها يف جوان 2018 متضمنا جزأين أولهام تناول مسألة الحقوق والحريات الفردية بينام 

تعرض الجزء الثاين ملظاهر التمييز ضد املرأة والتمييز بني األطفال.

واستهلت اللجنة الجزء األول من التقرير بتعريف دقيق وواضح ملفهوم الحرية الفردية حيث جاء مبطلعه ما 

ييل » ميكننا تعريف الحريات العامة بأنها تلك الحريات التي متارس يف إطار املجموعة، كحق التنظم ف أحزاب 

أو جمعيات، وحرية االجتامع، وحرية التظاهر، وحرية االنتخاب وهي حريات يف مجملها تتعلق بالشأن العام. 

أما الحرية الفردية فهي حق الفرد بصفته تلك، أي هي حق يتمتع به الفرد تعبريا عن خصوصيته أو حق ميارسه 

دون اللجوء إىل غريه «)46(. 

التونيس مع بيان مختلف األحكام املخلة  القانون  الفردية يف  التقرير تشخيصا دقيقا ملوقع الحريات  كام قدم 

بالحقوق والحريات الفردية، مستعرضا يف ذات السياق االلتزامات الدولية للدولة التونسية بخصوص مختلف 

الحقوق الفردية وكذلك التوصيات الصادرة عن لجان األمم املتحدة بشأنها. وشمل هذا التشخيص 11 بندا تعلق 

كل منها بأحد الحقوق أو الحريات الفردية. 

القانون األسايس عدد 42 لسنة 2017 مؤرخ يف 30 ماي 2017 يتعلق باملوافقة عىل انضامم الجمهورية التونسية إىل االتفاقية رقم 108 ملجلس أوروبا املتعلقة بحامية . 43
األشخاص تجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخيص وبروتوكولها اإلضايف رقم 181 الخاص بسلطات املراقبة وانسياب وتدفق املعطيات عرب الحدود   

مرشوع قانون أسايس متعلق بحامية املعطيات الشخصية يف صيغته املعروضة من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 8 مارس 2018. . 44
الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية. مجموعة النصوص املتعلقة بحامية املعطيات الشخصية. تونس. 2019 . 45
تقرير لجنة الحريات الفردية واملساواة. رئاسة الجمهورية. جوان 2018. ص 24. 46
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كام تضمن التقرير جملة من التوصيات واملقرتحات بتطوير املنظومة الترشيعية الوطنية مبا يضمن التمتع الفعيل 

لجميع األشخاص بحقوقهم الفردية.

 93 تضمنت  التي  الفردية «  والحريات  الحقوق  » مجلة  األول مرشوع  الجزء  هذا  من  األخري  القسم  واحتوى 

من  املقرتح  هذا  » يأيت  املرشوع  من  األسباب  برشح  املتعلق  بالقسم  وورد  عناوين.  ثالثة  عىل  موزعة  فصال 

الوعي بالثغرات التي تحتوي عليها املنظومة القانونية تجاه الفرد وحرياته األساسية.... وجب عىل الدولة اتخاذ 

الترشيعات املناسبة لتكريس الحريات الفردية «)47(. 

وخالل السنة الربملانية 2018 - 2019 تقدم 14 نائبا ونائبة مبرشوع مجلة للحقوق والحريات الفردية مل يتم النظر 

فيه بعد. واعتمد املرشوع عىل أحكام الدستور املتصلة باملساواة بني املواطنني واملواطنات وباألحكام الضامنة 

للحريات الفردية والعامة. كام استند املرشوع عىل االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وعىل التوجهات 

أكرث  باعتبارها من  الفردية  والحريات  للحقوق  بالغة  أهمية  تعطي  التي  اإلنسان  مفاهيم حقوق  الجديدة يف 

الحقوق عرضة لالنتهاك. وتهدف املجلة املقرتحة إىل إلغاء األحكام الجزائية السالبة للحرية وتعويضها بأحكام 

تضمن الحقوق والحريات الفردية)48(.

وقد واجهت اللجنة آنذاك وبشكل خاص رئيستها األستاذة برشى بالحاج حميدة حملة من التشويه واالعتداءات 

عىل شبكات التواصل االجتامعي بلغت حد التهديد بالقتل بسبب ما تضمنه التقرير من مقرتحات وتوصيات. 

العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف شهر جويلية 2018 ندوة وطنية حول املوضوع  الهيئة  ونظمت 

تناولت بالدرس والنقاش مختلف ما توصلت إليه اللجنة من استخالصات وتوصيات.

7.3 - واقــــع الحــــق فــــي حمــــايــــة الحيــــــاة الخــــــاصــــة:

الفردية النتهاكات متعددة. فقد تم تجريم  الحقوق والحريات  الخاصة وعىل وجه الخصوص  الحياة  تعرضت 

بعض املواطنني بسبب اختياراتهم وميوالتهم الجنسية وذلك باالعتامد عىل بعض الفصول من املجلة الجزائية 

وخاصة الفصل 230 الذي يجرم ويعاقب املثلية الجنسية بالسجن ملدة 3 سنوات. وأفاد التقرير الذي قدمته 

منظامت املجتمع املدين التونسية ملجلس حقوق اإلنسان مبناسبة تقديم تقرير الدولة التونسية سنة 2017 يف 

نفس املصدر. ص 100. 47
وحيد الفرشييش. تونس وضعت تقريرا مميزا حول الحقوق الفردية واملساواة: أي حريات للجمهورية التونسية يف ظل التوجهات املعارصة لحقوق اإلنسان. املفكرة . 48

القانونية. جوان 2018 
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الجنسية اعتامدا عىل  العديد من األشخاص يحاكمون من أجل ميوالتهم  إطار االستعراض الدوري الشامل أن 

بواسطة  الجسدية  والتعدي عىل حرمتهم  مهينة  لتعرضهم ملامرسات  إضافة  الجنائية،  املجلة  من   230 الفصل 

الفحص الرشجي الذي يقوم به أطباء مسخرون بهدف إقامة الدليل عىل التوجه الجنيس للمتهمني. ونتيجة تعدد 

هذه االنتهاكات وتكراراها طالبت منظامت حقوق اإلنسان وخاصة املنظامت التي تدافع عن الحقوق الفردية 

بإلغاء الفصل املشار إليه من املجلة الجنائية، كام طالبت بوضع حد للمامرسات املهينة واملاسة من كرامة اإلنسان 

التي يتعرض لها ضحايا هذه االنتهاكات والتي ترقي إىل مستوى التعذيب وسوء املعاملة)49(. 

الخالصــــــة والتوصيــــــــات

يعترب الحق يف حامية الحياة الخاصة من الحقوق األساسية التي يتعني عىل الدولة حاميتها ملا ميكن أن تتعرض 

له من قيود أو تجاوزات. وقد تتأىت هذه القيود والتضييقات من قوانني ونصوص زجرية قدمية أو بفعل العادات 

والتقاليد التي ال تحرتم حق االختالف والحق يف الخصوصية واملعطيات الشخصية. 

وتويص الهيئة العليا بخصوص الحق يف حامية الحياة الخاصة مبا ييل:

• أوال، اإلرساع يف النظر يف مرشوع مجلة الحقوق والحريات الفردية 	

• ثانيـــا، اإلرساع باملصادقة عىل مرشوع القانون األسايس عدد 2018/25 املتعلق بحامية املعطيات 	

الشخصية املودع لدى مجلس نواب الشعب منذ مارس 2018، مبا يوفر إطارا قانونيا متالئم مع أحكام 

االتفاقيات الدولية واإلقليمية، وخاصة االتفاقية رقم 108 ملجلس أوروبا املتعلقة بحامية األشخاص 

تجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخيص وبروتوكولها اإلضايف رقم 181 الخاص بسلطات 

املراقبة وانسياب وتدفق املعطيات عرب الحدود الذين انضمت لهام تونس سنة 2017)50(. 

• ثالثـــا، إلغاء الفصل 230 من املجلة الجزائية الذي يجرم املثلية الجنسية وكل األحكام الترشيعية 	

التي تنتهك الحريات الفردية 

• رابعــــا، منع األفعال املهينة والتي تشكل اعتداء عىل الحرمة الجسدية وعنفا معنويا مثل الفحص الرشجي 	

تقرير األطراف املعنية )الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان واملنظمة الدولية ملناهضة التعذيب ومحامون بال حدود وجمعية دستورنا والجمعية التونسية للدفاع عن . 49
الحريات الفردية ومنظمة دمج( يف إطار االستعراض الدوري الشامل للجمهورية التونسية. الدورة الثالثة. ماي 2017. 

أمر رئايس عدد 75 لسنة 2017 مؤرخ يف 2017/5/30 )الرائد الرسمي عدد 45 الصادر يف 2017/6/6(. 50
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الحـــق فـــي النفـــاذ إلـــى المعلومـــة  8

8.1 - الحق في النفاذ إلى المعلومة في الدستور والنصوص الدولية

يعترب الحق يف النفاذ إىل املعلومة الذي نص عليه الدستور يف فصله 32 من أهم املكاسب التي حققها 

دستور 2014 وطالب الدولة بأن » تضمن الحق يف اإلعالم والحق يف النفاذ إىل املعلومة «. وأكدت عديد 

ا لصيقا بحقوق االنسان. فقد نصت  الصكوك الدولية عىل الحق يف النفاذ إىل املعلومة، وتماّ اعتباره حقاّ

املادة 19 من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان عىل أناّ » لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل 

وسيلة  بأية  وإذاعتها  وتلقيها  واألفكار  األنباء  والتامس  تدخل  أي  دون  اآلراء  اعتناق  حرية  الحق  هذا 

كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية «. كام اعرتفت املادة 19 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية يف فقرتها الثانية بشكل رصيح بالحق يف النفاذ إىل املعلومة مشرية إىل أن الحق يف حرية التعبري 

يشمل حرية جميع األشخاص » يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين 

دومنا اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختاره «.

8.2 - الحق في النفاذ إلى المعلومة في القانون - القانون المتعلق 
بالنفاذ إلى المعلومة  

صدر القانون األسايس عدد 22 املؤرخ يف 24 مارس 2016 املتعلق بالنفاذ إىل املعلومة ليضمن حق الجميع 

للنفاذ إىل املعلومة بغرض الحصول عىل املعلومة وتعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة، وخاصة فيام يتعلق 

بالترصف يف املرفق العام وتحسني جودته ودعم الثقة يف الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون ودعم 

مشاركة العموم يف وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي. وجاء 

القانون ليطور ما تضمنه املرسوم عدد 41 لسنة 2011 املؤرخ يف 26 ماي 2011 الذي يخص حق النفاذ 

إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية كام تم تعديله باملرسوم عدد 54 املؤرخ يف 11 جوان 2011 والذي 

عىل  يتعني  التي  الوثائق  وطبيعة  العمومية  للهياكل  اإلدارية  الوثائق  إىل  النفاذ  كيفية  بتحديد  اكتفى 

الهيكل العمومي نرشها وطبيعة الوثائق التي يطلبها املواطن.
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وحدد القانون املفاهيم األساسية املرتبطة بحق النفاذ إىل املعلومة وطريقة الحصول عليها وكيفية نرشها من 

أجل إتاحتها للمواطنني واملواطنات. وفيام ييل أهم املفاهيم واإلجراءات التي عرفها القانون:

• كل معلومة مدونة مهام كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصل عليها 	 املعلومـــــة: 

الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون يف إطار مامرسة نشاطها

• النفــاذ إىل املعلومــة: نرش املعلومة مببادرة من الهيكل املعني والحق يف الحصول عليها بطلب	

• واجــب نشــر املعلومــة مببــادرة من الهيكــل املعنــي: يتعني عىل كل الهياكل املعنية نرش املعلومة التي 	

يجب نرشها من أجل وصولها إىل املواطنني واملواطنات كام يجب تحيينها ووضعها عىل ذمة العموم بصفة 

دورية ويف شكل قابل لالستعامل. وتتوىل الهيئة املكلفة نرش املعلومة مببادرة منها إذا تكرر طلب النفاذ 

إليها مرتني عىل األقل، وبصفة عامة ميكن النفاذ إىل املعلومة بتقديم مطلب كتايب طبقا لنموذج معد مسبقا 

املساعدة  تقديم  كيفية  تحديد  بالنفاذ  املكلف  املسؤول  ويتوىل  العموم.  ذمة  املعني عىل  الهيكل  يضعه 

الالزمة لطالب النفاذ إىل املعلومة يف حالة العجز أو عدم القدرة عىل القراءة والكتابة وكذلك عندما يكون 

طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع أو البرص.

• اإلجـــابة عىل مطلب الحصــول علــى املعلومــة: عىل الهيكل املعني الرد عىل كل مطلب نفاذ يف اجل 	

أقصاه عرشين )20( يوما من تاريخ توصله باملطلب أو من تاريخ تصحيحه. وعندما يتعلق طلب النفاذ 

باإلطالع عىل املعلومة عىل عني املكان، عىل الهيكل املعني الرد يف أجل أقصاه عرشة أيام.

• الــرد بالرفــض: إذا كان الرد بالرفض يتعني أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلال مع التنصيص عىل آجال وطرق 	

الطعن والهياكل املختصة بالنظر فيه. ويعترب عدم الرد يف اآلجال القانونية رفضا ضمنيا يفتح املجال لطالب 

النفاذ للطعن يف قرار الهيكل وفق االجراءات املنصوص عليها يف نفس القانون. وال يكون الهيكل املعني ملزما 

بالرد عىل طالب النفاذ أكرث من مرة واحدة يف صورة تكرار مطالبه املتصلة بنفس املعلومة دون موجب.

• املعــــاليم املستوجبــــة: لكل شخص الحق يف النفاذ إىل املعلومة بصفة مجانية، وإذا كان توفري املعلومة 	

أال يتجاوز ذلك  يتم إعالم صاحب املطلب مسبقا برضورة دفع مقابل عىل  يقتيض جملة من املصاريف 

املصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل املعني.

• االستثنــــاءات: منذ 2011 قدم املرسوم عدد 41 مجموعة من االستثناءات التي تتعلق بالعالقات بني الدول 	

أو املنظامت الدولية بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها باألمن العام أو الدفاع الوطني بالكشف 

عن الجرائم أو الوقاية منها بإيقاف املتهمني ومحاكمتهم بحسن سري املرفق القضايئ واحرتام مبادئ العدل 

واإلنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية بإجراءات املداولة وتبادل اآلراء ووجهات النظر أو 

الفحص أو التجربة أو املصالح التجارية واملالية املرشوعة للهيكل العمومي املعني.
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ويف سنة 2016 أعاد املرشع نفس االستثناءات إذ ال ميكن للهيكل املعني رفض طلب النفاذ إىل املعلومة إال إذا كان 

ذلك من شأنه أن يؤدي إىل الحاق الرضر باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية أو بحقوق الغري يف 

حامية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفردية. واملالحظ أن هذه االستثناءات غري مطلقة وهي خاضعة 

لتقدير الرضر من النفاذ إىل املعلومة عىل أن يكون الرضر جسيام. كام تكون خاضعة لتقدير املصلحة العامة من 

تقديم املعلومات أو من عدم تقدميها بالنسبة لكل طالب ويراعى التناسب بني املصالح املراد حاميتها والغاية من 

قدموا  الذين  األشخاص  بهوية  املتعلقة  البيانات  املعلومة  إىل  النفاذ  املعلومة. ال يشمل مطلب  إىل  النفاذ  مطلب 

معلومات بهدف االبالغ عن تجاوزات او حاالت فساد والتي ترجع بالنظر إىل هيئة مقاومة الفساد ثم إىل القضاء.

عب يف 18 جويلية  وأنشأ القانون » هيئة النفاذ إىل املعلومة «، وتم انتخاب أعضائها من قبل مجلس نواب الشاّ

2017 ومتت تسميتهم مبوجب األمر الحكومي عدد 918 الصادر بتاريخ 17 أوت 2017.

وتقوم الهيئة مبهام تقريرية تشمل البت يف الدعاوى املرفوعة لديها يف مجال النفاذ إىل املعلومة والقيام بالتحريات 

الالزمة عىل عني املكان لدى الهيكل املعني ومبارشة اجراءات التحقيق وسامع كل شخص ترى فائدة يف سامعه. 

وتصدر القرارات املتصلة بالدعاوى املرفوعة لديها وتتوىل نرشها وإعالم كل الهياكل املعنية وطالب النفاذ بصفة 

شخصية بقراراتها. كام تقوم مبهام االستشارية إذ تبدي رأيها وجوبا يف مشاريع القوانني والنصوص الرتتيبية ذات 

العالقة باملوضوع. وأسند لها القانون كذلك مهاما ذات صبغة رقابية تتوىل مبوجبها الهيئة بصفة دورية تقييم 

مدى تكريس حق النفاذ إىل املعلومة من طرف الهياكل الخاضعة لهذا القانون. كام تعد تقارير سنوية تتضمن 

االقرتاحات والتوصيات الالزمة ملزيد تكريس حق النفاذ إىل املعلومة.

وبخصوص الشكاوى املرفوعة إليها، تلقت هيئة النفاذ إىل املعلومة إىل نهاية سنة 2019 1704 دعوى مرفوعة 

من أشخاص طبيعيني أو من مؤسسات. 

الحكومة بصفتها مدعى عليها  رئاسة  استئثار  لسنة 2018  املعلومة)51(  إىل  النفاذ  لهيئة  السنوي  التقرير  ويبني 

بقرابة 37 % من الدعاوى املرفوعة، تليها املؤسسات واملنشآت العمومية بنسبة 32 % مقابل نسبة 15 % موزعة 

عىل البلديات واملجالس الجهوياّة والواليات.ولنئ تعلقت بوزارات السيادة 55 دعوى فقد استأثرت وزارة الرتبية 

وحدها بـ23 دعوى وهي النسبة األعىل وطنيًا عىل مستوى الوزارات، وهو ما أثار جداًل لدى الرأي العام حول 

مدى شفافية الوزارة وااليفاء بتعهداتها يف نرش املعلومة والتعامل املرن مع املعطيات.

51 . http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/01 -  2018.pdf .2020.هيئة النفاذ إىل املعلومة. التقرير السنوي لسنة 2018. تونس 
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الخالصــــــة والتوصيــــــــات

يعترب الحق يف النفاذ إىل املعلومة من الحقوق التي اقرتنت بحق اإلعالم وظهرت بفعل تطور هذا الحق، وهو من 

الحقوق التي يساهم إعاملها يف تحقيق الشفافية وتحسني العالقة بني املواطن واإلدارة بصفة عامة. ولكن اليزال 

هذا الحق غري مضمون بالدرجة املرجوة، تعيقه قلة املعرفة به من قبل املواطنني واملواطنات، وكذلك تردد بعض 

املؤسسات اإلدارية يف االستجابة لطلبات املواطنني واملواطنات.

لذا تويص الهيئة العليا بخصوص الحق يف النفاذ إىل املعلومة ييل:

• أوال، العمل عىل مزيد التعريف بالحق يف النفاذ إىل املعلومة لجميع املواطنات واملواطنني من خالل 	

حمالت إعالمية وتحسيسية يف وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة

• جميع 	 يف  العموميني  للموظفني  املعلومة  إىل  النفاذ  يف  بالحق  التعريف  مزيد  عىل  العمل  ثانيا، 

القطاعات واألسالك
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الحق في المشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة  .9

يرتبط الحق يف املشاركة السياسية باالهتامم بالشأن العام وبترشيك املواطنين واملواطنات يف تحديد وإنجاز 

املواطنين  الخيارات املتعلقة به وميثل أرقى تعبريا للمواطنة التي تتمثل يف جملة من النشاطات التي تمكن 

الديمقراطية  السياسية أحد أسس  السياسية. ولذا متثل املشاركة  واملواطنات من مامرسة حقهم يف املشاركة 

ومظهر أسايس من مظاهر املواطنة، كام متثل أحد أهم مكونات الدولة الوطنية الحديثة التي متيز ينب األنظمة 

التي  االستبدادية  واألنظمة  والواجبات  الحقوق  يف  واملساواة  املواطنة  عىل  تقوم  التي  الدميقراطية  السياسية 

تقوم عىل احتكار السلطة من قبل مجموعة معينة ميكن أن تكون سياسية أو حزبية أو دينية وتقيص املواطنني 

واملواطنات من املشاركة يف الحياة السياسية والحياة العامة.

9.1 - الحق في المشاركة السياسية في الدستور واالتفاقيات الدولية

اعرتف دستور 2014 يف الفصل 34 بالحقوق السياسية وخاصة الحق يف االنتخاب والرتشح وطلب من الدولة أن 

تعمل عىل ضامن متثيلية املرأة يف املجالس املنتخبة. ويف نفس االتجاه جاء الفصل 46 من الدستور طالبا من 

الدولة أن تضمن تكافئ الفرص بني املرأة والرجل يف تحمل مختلف املسؤوليات ويف جميع املجاالت ويف السعي 

إىل تحقيق التناصف بني املرأة والرجل يف املجالس املنتخبة.

أما عىل املستوى الدويل فقد اعرتفت العديد من النصوص الدولية بحق االنتخاب وبالحق يف تقلد الوظائف العامة 

عىل أساس املساواة بني املواطنني. فأكدت املادة 21 من االعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف فقرتها األوىل عىل أنه » لكل 

شخص حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون يف حرية «. كام أضافت 

نفس املادة يف فقرتيها الثانية والثالثة أن » لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة يف بلده «. 

وأن » إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجىل هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دوريا 

باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت الرسي أو بإجراء مكافئ من حيث ضامن حرية التصويت «.

وفيام يخص العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية فقد طالبت املادة 25 عىل أن تتاح لكل مواطن دون متييز 

فرصة التمتع بحقه يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، وحقه يف أن ينتحب يف انتخابات نزيهة تجري دوريا 

باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت الرسي، تضمن التعبري الحر عن إرادة الناخبني، وكذلك 

حقه يف أن تتاح له عىل قدم املساواة مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده.
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الثالثة عرش عىل حق كل  مادته  والشعوب يف  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي  امليثاق  أكد  اإلقليمي،  الصعيد  وعىل 

املواطنني املشاركة بحرية يف إدارة الشؤون العامة لبلدهم، وحقهم يف توىل الوظائف العمومية يف بلدهم.

9.2 - الحـــق فـــي المشاركــــة السياسيــــــة فــــــي القــــانــــــون

حصل التونسيون عىل الحق يف االنتخاب منذ االستقالل مبناسبة انتخاب أعضاء املجلس القومي التأسييس وذلك 

التأسييس. وقد حدد األمر  القومي  بانتخاب أعضاء املجلس  مبوجب األمر املؤرخ يف 6 جانفي 1956 واملتعلق 

املشار إليه صفة الناخب للذكور البالغني من العمر 21 سنة والذين يحسنون القراءة والكتابة واملقيمون بالرتاب 

التونيس.)52( وظلت االنتخابات لفرتة طويلة امتدت إىل سنة 2011 تتسم بعدم الشفافية وغياب النزاهة والحرية، 

وكانت وزارة الداخلية هي الطرف الساهر عىل تنظيم العملية االنتخابية يف مختلف أطوارها. 

وتغري األمر مع انتخابات سنة 2011 إذ أحدثت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات)53( مبقتىض املرسوم عدد 27 الصادر 

يف 18 أفريل 2011 كهيئة مؤقتة عهد لها مبهمة اإلعداد النتخابات املجلس التأسييس واإلرشاف عليها، قبل أن يتم 

إعادة تشكيلها مبوجب مبقتىض القانون األسايس عدد 23 لسنة 2012 ليتم الحقا التنصيص عليها بالفصل 126 من 

الدستور كإحدى الهيئات الدستورية الخمس التي نص عليها الباب السادس. وترشف الهيئة عىل جميع العمليات 

التأسيس يف  انتخابات املجلس  املرتبطة بتنظيم االنتخابات واالستفتاءات وإدارتها واإلرشاف عليها.)54( وقد مكنت 

من  الهيئة   2018 سنة  يف  البلدية  واالنتخابات  و2019   2014 لسنتي  والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات  ثم   2011

اكتساب تجربة هامة يف املجال .

ونص الفصل 126 من الدستور عىل أن الهيئة تتوىل » إدارة االنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها، واإلرشاف عليها 

ح بالنتائج. وتسهر الهيئة عىل ضامن  يف جميع مراحلها، وتضمن سالمة املسار االنتخايب ونزاهته وشفافياّته، وترصاّ

انتخابات واستفتاءات دميقراطية وحراّة وتعددية ونزيهة وشفافة «. 

ولضامن حسن سري أعاملها وضعت الهيئة للفرتة من 2016 إىل 2019 خطة اسرتاتيجية تهدف إىل تجاوز السلبيات 

التي عرفتها عىل مستوى التخطيط والتنسيق بني مختلف هياكلها، وإىل العمل عىل دعم استقالليتها، وتركيز 

جهاز إداري مهني، ومسك سجل للناخبني محني وشامل وذو مصداقية، ودعم نزاهة الحملة االنتخابية والرفع من 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 6 جانفي 1956. ص. 13 . 52
املرسوم عدد 27 لسنة 2011 املؤرخ يف 18 أفريل 2011 املتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة لالنتخابات. 53
قانون أسايس عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ يف 20 ديسمرب2012 واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. 54



حالة حقوق اإلنسان يف تونس
التقريــــــر الوطنــــــــي  2016 - 2019

107

جودة التخطيط للعمليات االنتخابية ونجاعة تنفيذها، ودعم اشعاع الهيئة وتطوير عالقاتها الخارجية واملساهمة 

يف نرش قيم الدميقراطية)55(. وترى الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية أن تحقيق هذه األهداف من 

شأنه أن يدعم نزاهة االنتخابات وشفافيتها، وتدعم بالتايل املشاركة السياسية للمواطنني واملواطنات.

الحزبية  املحاصصة  مسألة  أن  األساسية  والحريات  اإلنسان  لحقوق  العليا  الهيئة  تعترب  الوقت  ذات  يف  ولكن 

والسياسية قد أثرت عىل أداء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وعىل ظروف عملها، وهو ما من شأنه أن ينعكس 

عىل استقاللية أعضائها وعىل العملية االنتخابية برمتها.

الخالصــــــة والتوصيــــــــات

بالنزاهة  واتسمت  دميقراطية،  بصفة  انعقدت   2011 منذ  تنظيمها  تم  التي  االنتخابات  أن  العليا  الهيئة  تعترب 

بينت  فقد  واملواطنات،  املواطنني  مشاركة  سلبا يف  أثرت  إخالالت  عدة  مينع حصول  مل  هذا  ولكن  والشفافية. 

االحصائيات املتعلقة مبشاركة الناخبني والناخبات عزوفهم عن املشاركة يف املسار االنتخايب الذي ارتفعت نسبته 

بشكل مطرد من انتخابات إىل أخرى خاصة يف صفوف الشباب، عالوة عىل أحداث العنف التي تخللت عملية 

االقرتاع يف بعض املكاتب رغم قلتها. كام ترى أن مبدأ التناصف الذي نادت به منظامت املجتمع املدين وعديد 

القوى السياسية منذ 2011 مل يتم احرتامه فيام يتعلق بالوصول إىل املواقع القيادية السياسية والحزبية..

وتويص الهيئة العليا بخصوص الحق يف املشاركة السياسية مبا ييل:

• أوال، بأن تتوىل الحكومة بالرشاكة مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ومنظامت املجتمع املدين 	

وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية تهدف إىل رفع الوعي بأهمية املشاركة يف املسار االنتخايب وتنظيم 

الحمالت الدعائية لهذا الغرض

• ثانيا، بأن تتوىل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بالرشاكة مع السلطة املحلية ومنظامت املجتمع 	

املدين اعتامد خطة عمل تهدف نرش ثقافة املواطنة واملشاركة يف الشأن املحيل وخاصة لدى الشباب 

حتى يساهم الجميع يف مسار الدميقراطية والتنمية 

• الفاعلة )األحزاب، منظامت 	 بالتشاور مع مختلف األطراف  ثالثا، أن يتوىل مجلس نواب الشعب 

املجتمع املدين، الهيئات الوطنية املستقلة، الخ( إيجاد وتفعيل اآلليات الكفيلة بتفادي املحاصصة 

الحزبية عند انتخاب أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

55.   www.ISIE.TN.2016
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الحـــق فـــي حريـــــة الـــرأي والتعبيـــــر واإلعــــــالم  .10

10.1 - حريــــة التعبيــــر واإلعــــالم في الدستــــور واالتفــــاقيــــات الدوليـــة

تعترب حرية التعبري من أهم املكاسب التي تحققت بعد 2011 والتي كرسها دستور 2014 عندما نص يف فصله 

الواحد والثالثني عىل أن » حرية الفكر والتعبري واإلعالم والنرش مضمونة، وال يجوز مامرسة رقابة مسبقة عىل 

االتصال  قطاع  بتعديل  مكلفة  مستقلة  هيئة  إنشاء  عىل  نص  الذي   127 الفصل  يف  وكذلك  الحريات «،  هذه 

السمعي البرصي وتطويره وبالسهر عىل ضامن حرية التعبري وحرية االعالم وبضامن اعالم تعددي نزيه.

وعىل املستوى الدويل قد نصت املادة 19 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه: » لكل شخص حق التمتع 

بحرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، وىف التامس األنباء واألفكار وتلقيها 

ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود «. كام أكدت املادة 19 من العهد الدويل للحقوق السياسية 

واملدنية عىل حق كل شخص يف حرية التعبري. وعرفت حرية التعبري عىل أنها تشمل » حريته يف التامس مختلف 

رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو 

يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها «.

10.2 - حرية التعبير واإلعالم في القوانين

قبل صدور الدستور يف 2014 شهد قطاع الصحافة واإلعالم مجموعة من اإلصالحات شملت الصحافة املكتوبة و 

قطاع االتصال السمعي والبرصي، وكذلك إنشاء هيئة تعديلية)56(. ويف هذا السياق صدر املرسوم 115 لسنة 2011 

الذي ألغي قانون الصحافة لعام 1975 وحل محله. 

ومن أهـم مــا نص عليــه هذا املرســوم الذي تضمن 80 فصــال موزعــة عىل سبعــة أبــواب مختلفــة ما ييل 

من أحكــــام:

• اإلعالم 	 بحرية  املرتبطة  واملراحل  الصالحيات  جميع  ونقل  القطاع  تسيري  عن  الداخلية  وزارة  إبعاد 

والتعبري للقضاء.

مصطفى بن لطيف. » حرية التعبري واإلعالم يف تونس: النصوص والسياق «. نرش يف  بحث جامعي تحت عنوان » حرية التعبري يف الدول املغاربية « أرشفت عليه . 56
منظمة دعم اإلعالم الدولية وجمعية يقظة من أجل الدميقراطية والدولة املدنية، 2018 
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• إدراج مقتضيات خاصة بتعريف الصحفي املهني ومنح بطاقة الصحفي )الفصالن 7 و8(.	

• تكريس حق الصحفي يف الوصول إىل املعلومة ونرشها.	

• حامية الصحفي واستقالليته إزاء كل أشكال الضغوطات والرتهيب )الفصول من 9 إىل 14(.	

• حامية رسية مصادر املعلومات )الفصل 11(.	

• إلغــاء نظام الرتخيــص املقنع للمطبوعــات الذي كــان من مشمــوالت وزارة الداخليــة )الفصول 	

من 5 إىل 19(.

• إدراج مقتضيــات خاصة بالشفافية املالية للمؤسسات اإلعالمية ومتكني القارئ من االطالع عىل مصادر 	

وطرق متويلها، كإجراء لضامن عدم تأثرها بأطراف داخلية أو خارجية )الفصول من 23 إىل 32(.

• بالتعددية لضامن حق املستهلك يف إعالم متعدد ومتنوع وتجنب االحتكار 	 إدراج مقتضيات خاصة 

واستغالل الهيمنة )الفصول من 31 إىل 38(.

• اقتصار األحكام السالبة للحرية يف حاالت محدودة مرتبطة بجرائم خطرية من قبيل التحريض عىل 	

االعتداء  أو  الحرب  جرائم  أو  اإلنسانية  ضد  بجرائم  واإلشادة  واالغتصاب  الجسدي  والعنف  القتل 

الجنيس عىل األطفال. 

معي البرصي والذي مبوجبه تماّ الحقا يف 3  يف نوفمرب 2011 صدر املرسوم عدد 116 املتعلاّق بحرياّة االتاّصال الساّ

معي والبرصي «، والتي تؤدي دورا  ماي 2013 اإلعالن رسميا عن إحداث » الهيئة العليا املستقلاّة لالتاّصال الساّ

دياّته. معي البرصي وتعداّ محوريا يف ضامن حرياّة االتاّصال الساّ

وتتوىل الهيئة تعديل املشهد اإلعالمي وتنظيمه، كام تسعى إىل نرش ثقافة تعديلياّة إلرساء استقاللية وسائل االعالم 

ة إىل الحد من  عن كلاّ السلط السياسياّة واملالياّة مام يؤداّي رضورة إىل مناهج جديدة يف حوكمة اإلعالم، وخاصاّ

لطة يف إعداد املضامني اإلعالمية. كام تسهر الهيئة عىل تنظيم وتعديل االتصال السمعي والبرصي بناء  ل الساّ تدخاّ

عىل قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون. 

ومن بني املهام املوكلة إليها تتوىل الهيئة مراقبة مدى احرتام املنشآت االتصالية للنصوص الترشيعية والرتتيبية 

التي تحدد القواعد والرشوط الخاصة بالفقرات املتعلقة بالحمالت االنتخابية، كام تتوىل وضع القواعد السلوكية 

املتعلقة باإلشهار ومراقبة مدى احرتامها، وكذلك البت يف النزاعات املتعلقة بتشغيل القنوات االتصالية السمعية 

أو  للترشيع  مخالفتها  عند  والبرصي  السمعي  اإلعالم  منشآت  ضد  العقوبات  وإصدار  واستغاللها،  والبرصية 

لكراسات الرشوط واتفاقيات اإلجازة ذات الصلة.
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وكام متت اإلشارة إليه يف مقدمة التقرير أنشأ الدستور هيئة دستورية مبسمى » هيئة االتصال السمعي 

والبرصي «، قدم مرشوع القانون املتعلق بها منذ سنة 2017 ولكن مل يتم النظر فيه إىل حد كتابة هذا 

التقرير.

10.3 - واقـــع حريـــة التعبيـــر واإلعـــالم

يف ظل اإلطار القانوين الجديد الذي تأسس منذ 2011 متياّز املشهد الخاص بحرية التعبري واإلعالم بشكل أسايس 

بتحوله من إعالم موجه إىل إعالم حر، وهو لذلك يعيش مرحلة انتقالية مل يتخطاها بعد ولكنها مرحلة هامة 

وحساسة ومحفوفة باملخاطر رغم ما تتميز به من جوانب إيجابية منها عىل سبيل املثال وجود عدد يناهز 106 

مؤسسة إعالمية بني من الصحف واإلذاعات والقنوات التلفزية )وفق ما أشارت إليه األرقام الواردة ملوقع الهيئة 

العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي، وهو أمر غري مسبوق يف تونس، وكذلك ارتفاع سقف الحريات والتي 

تشتغل يف ظله وسائل اإلعالم املختلفة، فغالبيتها العظمى إن مل نقل جميعها سواء كانت مؤسسات إعالمية 

عمومية أو خاصة تشتغل بدون محرمات وال ممنوعات رغم بعض العراقيل والتضييقات. وهذا يعود يف جانب 

بالقانون وعن مؤسساتهم سواء كان ذلك بشكل  كبري منه إىل تجند اإلعالميني للدفاع عن حريتهم املكفولة 

فردي أو يف إطار نقابة الصحفيني التي ميكن اعتبارها من ركائز حامية حرية التعبري يف تونس ملا قامت به من 

مبادرات خالل خذه املرحلة املفصلية.

ومع ذلك تظل هناك عديد السلبيات واملخاطر التي تهدد حرية التعبري واإلعالم، نذكر منها:

• وجود عدد من األحكام يف بعض النصوص القانونية التي تضع قيودا مفرطة عىل حرية التعبري )مثل املجلة 	

الجزائية ومجلة املرافعات والعقوبات العسكرية ومجلة االتصاالت(

• الصحفيني وقد تجىل ذلك يف مناسبات عديدة عند تغطية بعض 	 التي متارس ضد  التضييقات  استمرار 

أكتوبر  يف  األخرية  والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات  تغطيات  عند  أو  االجتامعية  التحركات  أو  األحداث 

ونوفمرب 2019. ويف هذا االطار أفاد التقرير الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني يف نوفمرب 

2019 بارتفاع عدد االعتداءات املسلطة عىل الصحفيني والتي طالت 220 صحفيا، منها 57 حالة منع من 

العمل و45 حالة هرسلة و16 حالة تتبع عديل و4 حاالت رقابة)57( 

57 . http://snjt.org/2019/05/03 - 2019 نقابة الصحفيني التونسيني.  التقــرير السنوي لواقع الحريات الصحفية يف تونس   
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• تواتر االعتداءات الجسدية واملعنوية ضد الصحفيني من قبل أعوان األمن بداية من 2018 خالل تغطية 	

االضطرابات االجتامعية، مام دفع بنقابة الصحفيني للدعوة إىل إرضاب عام. وقد أدت هذه االعتداءات إىل 

بروز مخاوف من الرتاجع يف املكاسب التي تحققت يف مجال حرية اإلعالم والتعبري يف تونس. وكانت الرابطة 

التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان)58(، نبهت إىل » خطورة االعتداءات التي طالت الصحفيني يف تونس « 

واعتربتها تعديا عىل حقوقهم وعىل الحق يف حرية التعبري والصحافة التي تعترب من أهم مكاسب الثورة. 

وحذرت املنظمة الحقوقية يف بيانها من » مغبة محاولة تكميم أفواه الصحفيني مبثل تلك املامرسات «. كام 

طالبت وزارة الداخلية باتخاذ اإلجراءات الردعية والتأديبية والقضائية ضد كل من يثبت ارتكابه العتداءات 

مادية ولفظية تجاه الصحفيني.

• تعرض العديد من الصحافيني واملدونني للمضايقات واملالحقة القضائية بسبب آرائهم وكتاباتهم	

• ارتباط بعض وسائل اإلعالم الخاصة بأصحاب املصالح أو بدوائر التمويل غري املعلنة وكان من نتائج هذا 	

األمر أن أصبحت بعض هذه القنوات تلعب دورا سياسيا لصالح بعض األطراف ضد أطراف أخرى، مام 

يستوجب العمل عىل مزيد تنظيم القطاع لتفادي هذه االنحرافات وإيجاد اآللية الكفيلة بوضع حد 

لهذه التجاوزات

• سات اإلعالمياّة وهي إكراهات مرتبطة بالتمويل وبتوزيع اإلعالنات 	 اإلكراهات التي تواجهها عديد املؤساّ

اإلعالم والصحافة يف  يُشكاّل خطرا عىل حرياّة  القانوين. وهذا  التنظيم  إىل  بعد  التي مل تخضع  االشهارية 

تونس)59( 

• التي نص 	 السمعي والبرصي «  إنشاء » املجلس األعىل للصحافة « و» هيئة االتصال  الحاصل يف  التأخري 

عليها الفصل 127 من الدستور. ومع تنويهها بالدور األسايس الذي لعبته الهيئة العليا لالتصال السمعي 

الهيئة  إنشاء  أن  األساسية  والحريات  اإلنسان  لحقوق  العليا  الهيئة  ترى  الحالية،  )» الهايكا «(  والبرصي 

الدستورية سيساهم يف تطوير املشهد اإلعالمي ويف النهوض بالقطاع.

الخالصــــــة والتوصيــــــــات

من املؤكد أن حرية التعبري تشكو من بعض التجاوزات رغم املكاسب التي تحققت بفضل املراسيم التي صدرت 

بعد الثورة. كام أن الوضع السيايس بالبالد والتمديد املتكرر لحالة الطوارئ، إضافة إىل استمرار العمل بالقانون 

مراجعته،  وعدم   1969 لسنة  والتجمهر  واملظاهرات  واالستعراضات  واملواكب  العامة  باالجتامعات  املتعلق 

ومواصلة تطبيق قانون اإلرهاب متثل جميعها عوامل من شأنها أن تؤثر سلبا عىل حرية الصحافة وعىل حامية 

الصحفيني أثناء أدائهم ملهامهم.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان: » االعتداءات عىل الصحفيني إجرام يف حقهم ويف حق حرية التعبري.. 58
https://ar.webmanagercenter.com/2018/02/01/216984/ 06/02/2018

59 .https://www.alquds.co.uk وداد حمدي حرية التعبري يف تونس: مكاسب عديدة تحققت وأخرى يف االنتظار. 25 مارس 2018 - حرية-التعبري-يف-تونس-مكاسب-عديدة-تحق
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كام أن التأخري الحاصل يف إصدار القانون املحدث لهيئة االتصال السمعي البرصي الدستورية له تأثريه السلبي 

فيام يتعلق بالوظائف التعديلية.

وتويص الهيئة العليا بخصوص حرية التعبري واإلعالم مبا ييل:

• أوال، اإلرساع يف املصادقة عىل القانون املحدث لهيئة » االتصال السمعي البرصي « التي نص عليها 	

الفصل 127 من الدستور واإلرساع بانتخاب أعضائها ليك ترشع يف أداء مهامها

• ثانيا، العمل عىل اتخاذ كل التدابري التي من شأنها توفري الحامية للصحفيني من االعتداءات عند 	

أدائهم ملهامهم ومحاسبة القامئني بتلك االعتداءات عند حصولها

• ثالثا، العمل عىل ابرام ميثاق بني الصحفيني واألمنيني لتأسيس العالقة عىل قواعد االحرتام املتبادل 	

وعدم التعدي عىل حرمة الصحفيني.



   البـــــاب الثـــــاني 

الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية
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  البــاب الثاني  

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تمهيـــــــد

أكدت توطئة الدستور التونيس الجديد عىل » القطع مع الظلم والحيف والفساد « لذلك فاالستجابة 

ومحراّكها  بل  الثورة  مطالب  صميم  من  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  املتعلقة  الشعب  ملطالب 

األسايس، إال أنه منذ دخول البالد يف مرحلة انتقال دميقراطي مل تحظ املسائل االقتصادية والتحديات 

النقاش العام بصفة مستمرة وتقريبا بدون  التنموية باألولوية، ذلك أن املسائل السياسية طغت عىل 

انقطاع.

وتعترب الهيئة العليا أن جميع  اإلصالحات التي انخرطت فيها الدولة مثل إصالح الصناديق االجتامعية 

تحقق  مل  األخرى  اإلصالحات  من  وغريها  الخوصصة  وبرامج  التعليم  وإصالح  الشغل  مجلة  وإصالح 

كثفت  كام  التنموي،  املنوال  ونفس  السياسات  نفس  اعتامد  تواصل  فقد  دستوريا،  املضمنة  الحقوق 

املؤسسات املالية الدولية ضغوطاتها عىل الدولة لتفرض رشوطا جديدة، تهدف إىل مواصلة نفس املنوال 

التنموي، وذلك عرب فرض جملة من اإلصالحات مثل إلغاء الدعم عىل املواد األساسية وإرساء الرشاكة 

بني القطاعني العام والخاص وتجميد األجور والرتفيع يف الرضائب وإصالح الصناديق االجتامعية ونظام 

التقاعد وإصالح مجلة الشغل للمزيد من املرونة وإصالح التعليم وغريها. وقد عملت مختلف الحكومات 

التي تعاقبت عىل السلطة بعد الثورة عىل التعجيل بتنفيذ هذه اإلصالحات لضامن الحصول عىل املوارد 

املالية الرضورية التي تحتاجها البالد يف ظل تراجع املوارد الداخلية بسبب تباطؤ النمو. وأحسن مثال 

عىل ذلك ما حصل مع قانون الرشاكة بني القطاعني العام والخاص الذي متت املصادقة عليه يف ديسمرب 

2015)1( أو مع مجلة االستثامر الجديدة)2( . ويعود هذا اإلرصار عىل تلبية رشوط املؤسسات املالية إىل 

متسك الحكومات املتتالية بالحلول التقليدية الرامية إىل الحفاظ عىل التوازنات املالية اآلنية عىل حساب 

التوازنات االقتصادية الحقيقية الرضورية إلعادة التوازن املايل لالقتصاد الوطني، دون اعتبار للتداعيات 

الخطرية التي ميكن أن تنعكس عىل مجمل الحقوق االقتصادية واالجتامعية للفئات الضعيفة واملتوسطة. 

القانون عدد 49 لسنة 2015مؤرخ يف 27/11/2015 يتعلق بعقود الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص )الرائد الرسمي عدد 96، 01/12/2015(. 1
قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ يف 30/09/2016 يتعلق بقانون االستثامر. 2
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وتذكر الهيئة العليا بأن تونس صادقت عىل أغلب النصوص الدولية املتعلقة بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية، ويف مقدمتها العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لسنة 

والذي   2008 لسنة  االختياري  برتوكوله  عىل  التاريخ  هذا  حد  إىل  تصادق  مل  حني  يف   ،)3(1966

يجيز لضحايا االنتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية تقديم الشكاوى والتظلم عىل 

املستوى الدويل.

ويشكل العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املعيار الدويل الرئييس 

لضامن احرتام الحقوق االقتصادية واالجتامعية وحاميتها. ويلزم العهد الدول األطراف باإلعامل 

التدريجي للحقوق وذلك باتخاذ التدابري املالمئة يف حدود ما تسمح به مواردها من أجل اإلعامل 

الكامل للحقوق)4( .

 

بالحقوق  الصلة  القطاعية ذات  الدولية  املعاهدات واالتفاقيات  كام صادقت تونس عىل عديد 

العمل  الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة  االتفاقيات  مثل  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

الدويل أو االتفاقيات الصادرة عن اليونسكو.

ويسعى التقرير يف هذا القسم الثاين من الباب األول التعرض ألبرز املتغريات التي شملت الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية خالل الفرتة من 2016 إىل 2019 وتقييمها عىل ضوء ما نصت عليه املعايري 

الدولية ذات الصلة.

صادقت تونس عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية مبوجب القانون عدد 30 لسنة 1968 املؤرخ يف 29 نوفمرب 1968.. 3
الفصل 2، الفقرة 1، العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. . 4
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القسـم األول - الحـــق فـــي العمـــل 

1.1 - اإلطـــار القـــانوني للحـــق فـــي العمـــل 

لسنة  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  عىل  تونس  صادقت 

1966والذي يحتوي عىل ثالث مواد تعلقت بالحق يف العمل وظروفه. لقد نصت املادة السادسة من 

العهد عىل أن » تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد بالحق يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص 

من حق يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابري 

مناسبة لصون هذا الحق. يجب أن تشمل التدابري التي تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا 

العهد لتأمني املامرسة الكاملة لهذا الحق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني، واألخذ 

يف هذا املجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتامعية وثقافية مطردة 

وعاملة كاملة ومنتجة يف ظل رشوط تضمن للفرد الحريات السياسية واالقتصادية األساسية «. 

وتضمنت املادة السابعة رشوط العمل العادلة واملرضية، يف حني نصت املادة الثامنة عىل الحق 

يف تكوين النقابات واالنضامم إليها قصد تعزيز حقوق العامل االقتصادية واالجتامعية وحاميتها.

بحقوق  منها  املتعلقة  وخاصة  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  أغلب  عىل  تونس  صادقت  كام 

العاملني ومنها االتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجربي، واالتفاقية رقم 100 الخاصة مبساواة العامل 

مجال  يف  بالتمييز  الخاصة   111 رقم  واالتفاقية  العمل،  قيمة  تساوي  لدى  األجر  يف  والعامالت 

االستخدام واملهنة)5(. 

كام نص دستور 2014 عىل الحق يف العمل إذ نص يف فصله األربعني عىل أن » العمل حق لكل 

واإلنصاف.  الكفاءة  أساس  عىل  لضامنه  الرضورية  التدابري  الدولة  وتتخذ  ومواطنة،  مواطن 

ولكل مواطن ومواطنة الحق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل «. وبذلك نص الدستور 

رصاحة عىل الحق يف العمل، وأوجب عىل الدولة اتخاذ التدابري الرضورية لضامنه باعتباره أحد 

تعهداتها تجاه مواطنيها، وأن يتم ضامن هذا الحق عىل أساس الكفاءة واالنصاف ويف ظروف 

الئقة وبأجر عادل. 

5 .http://www.social.gov.tn/index.php?id=133 للمزيد الئحة حرصية التفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية  
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كام تعد مجلة الشغل أحد أهم الترشيعيات املتعلقة بالحق يف العمل، فقد مثل صدورها سنة 1966 

بتجميع  املجلة  قامت  إذ  العمل،  مجال  يف  الوطني  الترشيع  وطور  العمل  يف  للحق  أسس  بارزا  حدثا 

مختلف النصوص املتعلقة بالشغل. وأجريت عىل مجلة الشغل مجموعة من التنقيحات جاءت لالستجابة 

املعايري  املجلة مع  التعديالت من مالمئة  املهنية، كام مكنت هذه  والعالقات  االقتصادية  الحياة  لتطور 

الدولية التي صادقت عليها تونس)6( .

العمومية  بالوظيفة  املتعلق  لسنة 1983)7(   القانون عدد 112  من  يشكل كل  الشغل  مجلة  إىل جانب 

والقانون عدد 78 لسنة 1985)8(  املتعلق بالقطاع العام أحد النصوص األساسية التي تشكل اإلطار القانوين 

الوطني للعمل يف تونس. 

1.2 - واقـــع الحـــق فـــي العمـــل

تفيد عديد التقارير واإلحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية كام عن املجتمع املدين حول نسب البطالة 

التي شملت الشباب نساء ورجاال من عديد الفئات االجتامعية واالختصاصات أن اإلعامل الفعيل للحق يف 

العمل ما زال أمرا بعيد املنال. وترى الهيئة العليا عالوة عىل األسباب الهيكلية والعميقة املرتبطة بطبيعة 

املنوال التنموي واالختيارات االقتصادية الكربى، أن غياب اسرتاتيجية واضحة ملكافحة ظاهرة البطالة من 

بني األسباب التي تعيق ضامن الحق يف العمل. كام نشري إىل جانب البطالة بوجود مظاهر أخرى تأكد 

عىل أن ضامن الحق يف العمل الالئق ال يزال منقوصا ومن بينها ضعف األجور، وظروف العمل السيئة يف 

بعض القطاعات والطرد التعسفي.

• فإن 	 الشباب  تشغيل  بدعم  يعرف  فيام  متتالية  عقود  طيلة  بذلت  التي  املجهودات  رغم  البطالة: 

نسب البطالة مازالت تسجل أرقاما مرتفعة إذ بلغ عدد العاطلني عن العمل حسب املسح الوطني 

ترتاوح حول 15.5 % خالل  البطالة  ما يجعل نسب  أكرث من 650.000 عاطل  والتشغيل  للسكان 

سنوات 2016 - 2019)9(.   

حاتم الورتاين، خمسون سنة عىل إحداثها: مجلة الشغل من التقيحات إىل إعادة الصياغة، . 6
قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ يف 12 ديسمرب 1983 يتعلق بضبط القانون العام ألعوان الدولة والجامعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة . 7

اإلدارية
يتعلق بتنقيح وامتام القانون عدد 78 لسنة 1985 املؤرخ يف 5 أوت 1985 املتعلاّق بضبط النظام األسايس العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة . 8

الصناعية والتجارية والرشكات التي متتلك الدولة أو الجامعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة مبارشة وكليا
مؤرشات التشغيل والبطالة، املعهد الوطني لإلحصاء.  . 9
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نسبة البطالة للسنوات 2016 - 2019 )10( 
 

2016201720182019السنة

15.1 %15.4 %15.4 %15.5 %متوسط نسبة البطالة

ورغم تراجع نسبة البطالة خالل السنة املاضية فقد أصبحت ظاهرة هيكلية إذ حافظت عىل مستويات 

عالية يف السنوات األخرية مبعدل سنوي بلغ حوايل 15 %. وتوضح االحصائيات تفاقم نسبة البطالة يف 

جهات عىل حساب جهات أخرى إذ وصلت معدالت البطالة يف الجنوب الغريب والجنوب الرشقي لحوايل 

25 % سنة 2016، بينام معدالتها أقل ارتفاعا يف مناطق الوسط الرشقي و الشامل الرشقي )11(. 

وتكمن األسباب األساسية الرتفاع نسبة البطالة إىل عدة عوامل لعل أهمها:

• ضعف وهشاشة النسيج االقتصادي وضعف قدرته عىل التشغيل، 	

• عدم وجود اسرتاتيجيات متامسكة وفعالة يف مجال التشغيل،	

• عدم مالمئة نظام التعليم مع متطلبات االقتصاد الوطني وحاجيات سوق الشغل،	

• اعتامد منوال تنموي قائم عىل اسرتاتيجية ضعف األجور وهو ما يحول دون القدرة عىل انتداب 	

أصحاب الشهائد الجامعية. 

• الحد الوطني لألجور: فيام يتعلق بطريقة ومنهجية تحديد األجر األدىن نالحظ أن املنهجية املعتمدة 	

املؤرشات  أن  كام  التونسية  العائلة  استهالك  تركيبة  عىل  طرأت  التي  املتغريات  تراعي  ال  ذلك  يف 

املعتمدة يف تحديد األجر األدىن ال تعكس حقيقة الواقع فيام يتعلق باالرتفاع املشط لألسعار واالنهيار 

املستمر للدينار التونيس. وإذا اعتمدنا تطور مؤرش األسعار فإن املقدرة الرشائية للعائلة التونسية قد 

تراجعت بنسق رسيع خاصة بالنسبة للفئات الهشة واملتوسطة. كام نشري إىل صعوبات تطبيق األجر 

األدىن الفالحي إذ مازالت املرأة العاملة يف الفالحة إىل اليوم تتقاىض نصف أجر الرجل وهذا يشكل 

متييزا ضد املرأة العاملة يف قطاع الفالحة.

يعتمد متوسط نسبة البطالة عىل مؤرشات التشغيل والبطالة الصادرة عن املعهد الوطني لإلحصاء. . 10
مركز بروكنجر الدوحة، التنمية التنمية اإلقليمية يف تونس، تداعيات التهميش املركب، موجز السياسيات، يناير 2019، ص2. . 11
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أما فيام يتعلق مبلف آليات العمل الهش فإن نظام األجر األدىن غري مطبق إىل اليوم بالنسبة للكثري 

من الرشائح العاملة ضمن هذا اإلطار يف القطاع العام مثل عامل الحضائر الجهوية والبالغ عددهم 

أكرث من 41 ألف عامل والذين يتقاضون منحة تقدر ب 350 دينار شهريا، أو يف القطاع الخاص الذين 
يشتغلون يف إطار املناولة. 

• ضامن ظروف العمل الالئق لجميع العامل: تفيد عديد التقارير بتزايد االنتهاكات املرتبطة بظروف 	
العمل يف املؤسسات الصغرى واملتوسطة والتي يصعب مراقبتها من قبل األجهزة الرسمية املكلفة 
باملراقبة وذلك لقلة املوارد البرشية.  ويف هذا السياق نذكر النقص الكبري يف تجهيزات السالمة املهنية 
قاعات  مثل  الخصوصية  الفضاءات  نقص  إىل جانب  النشاط  العمل مع طبيعة  وعدم مالئة فضاء 
التمريض والفضاء الصحي والنظافة واالستحامم وقاعات األكل وتجهيزات حفظ املأكوالت وقاعات 

الرضاعة بالنسبة لألم املرضعة وعدم مالمئة تجهيزات العمل لقواعد الصحة والسالمة املهنية. 

كام نشري إىل النقص الكبري يف توفري ظروف العمل املالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة خاصة يف مؤسسات 
لحث  العاجل  املعنية  الرسمية  الجهات  قبل  من  العاجل  التدخل  يتطلب  مام  الخاص،  القطاع 
املؤسسات الخاصة عىل تهيئة الفضاءات وتوفري التجهيزات املالمئة لوضعية األشخاص ذوي اإلعاقة.

• ساعات العمل اإلضافية: إن تطبيق ما جاءت به الترشيعات فيام يتعلق بساعات العمل اإلضافية 	
خاصة يف القطاع الخاص مازال محدودا إذ متثل النزاعات املتعلقة باألجور وساعات العمل اإلضافية 
والقطاعات غري  الفالحة  وقطاع  النسيج  قطاع  مثل  القطاعات  بعض  القضايا يف  من   % 60 حوايل 
املهيكلة. ويف كثري من الحاالت يجرب العامل عىل االشتغال لساعات إضافية دون أن يتم احتسابها 

مثل ما هو الشأن يف قطاع النسيج والفالحة.

• التوفيق بني الحياة املهنية والحياة األرسية: مازالت القوانني يف هذا املجال متيز بني القطاعني العام 	
فيام  متييزا  ويالحظ  الرضاعة.  وفرتة  الوالدة  عطلة  أو  األمومة  قانون  بتفعيل  يتعلق  فيام  والخاص 
يتعلق بالتمتع بقانون األمومة واإلحالة عىل التقاعد املبكر بني النساء التي أنجنب 3 أطفال والنساء 
الاليت أنجنب أقل من 3 أطفال أو مل تنجنب، إذ يحرمهن القانون من الولوج إىل التقاعد املبكر خاصة 

يف حالة الطرد التعسفي الناجم عن الغلق الفجئي للمؤسسات.

• الظروف الصحية واآلمنة يف مكان العمل: يسجل نقص كبري يف توفري ظروف الصحة والسالمة املهنية 	
وقطاع  البناء  قطاع  مثل  املهيكلة  غري  القطاعات  يف  خاصة  القاتلة  الشغل  وتكرر حوادث  للعامل 

عديد  يف  العمل  ظروف  يف  الكبري  التدهور  إىل  نشري  كام  وغريها.  الكيميائية  والصناعات  الفالحة 
املؤسسات الصغرى واملتوسطة مام يتسبب يف تفاقم أمراض الشغل.
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• الطرد التعسفي : رغم أناّ النصوص الترشيعية املتوفرة متكاّن األطراف املتنازعة عىل حقوقها التي 	

إىل  االلتجاء  للمؤسسات من  الفجايئ  الغلق  املشرتكة عند حدوث  واالتفاقيات  املجلة  عليها  ت  نصاّ

راعى خصوصية  ع  املرشاّ أناّ  بالغلق، ورغم  املتعلقة  القانونية  اإلجراءات  كلاّ  استيفاء  بعد  املحاكم 

غيلة حيث مكاّنها من اإلعفاء من كلاّ املستلزمات املادية املرتبطة بإجراءات  الوضع املادي للطبقة الشاّ

القانونية يف  النصوص  ت عليها  التي نصاّ القانونية  الحصول عىل كل املستحقات  التقايض من أجل 

ية، فإن  إطار التعويض عن إيقاف العالقة الشغلياّة من قبل املؤجر دون سابق إعالم وبطريقة تعسفاّ

غلية  الشاّ املحاكم  العامل. فعادة ما تصدر  القانونية يف حامية حقوق  املنظومة  الواقع يؤكد فشل 

ل املطرودين تنصاّ عىل املستحقات والغرامات التي يجب عىل الرشكة تسديدها  أحكاما لفائدة العاماّ

لفائدتهم، إال أن املصاعب املتعلقة بتنفيذ األحكام تحول دون متتع العامل مبستحقاتهم. إذ غالبا 

ما يقع حل املؤسسة املعنية وال يوعد لها وجود قانوين، ويف غالب األحيان ال تخلاّف مكاسب ميكن 

ل. وتشري بعض التقارير إىل أن عدد حاالت الترسيح يف قطاع  ات العاماّ التفويت فيها لسداد مستحقاّ

النسيج بلغ منذ 2011 أكرث من 40.000 عامل، وأن أغلبها حاالت طرد تعسفي.

وتويص الهيئة بخصوص الحق يف العمل مبا ييل:  

• املصادقة عىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 	

لسنة 2008

• املصادقة عىل جميع االتفاقيات الخاصة مبنظمة العمل الدولية	

• اتخاذ التدابري الرضورية مبا فيها التدابري الترشيعية لوضع اسرتاتيجية وطنية للحد من البطالة 	

وضامن الحق يف العمل يف إطار سياسات تنموية جديدة نزيد من تشغيلية االقتصاد

• العمل عىل وضع وتنفيذ برنامج وطني حول الصحة والسالمة املهنية وفقا ملا نصت عليه املعايري 	

الدولية، يتم إعداده بالرشاكة مع مختلف األطراف الفاعلة مبا فيها منظامت املجتمع املدين والنقابات

• األساسية 	 للحاجيات  تأمينه  املضمون مبا يضمن  األدىن  لألجر  الدورية  املراجعة  الحرص عىل 

للمواطن من غذاء وصحة وسكن وتعليم ونقل وطاقة وغريها  

• العمل عىل تفعيل صندوق التأمني عىل فقدان مواطن الشغل الذي نص عليه العقد االجتامعي 	

الذي وقعته مختلف األطراف يف جانفي 2013.

• وضع الربامج الكفيلة بحامية النساء العامالت يف القطاع الفالحي وضامن حقوقهن يف املساواة 	

يف األجر، ويف التمتع بظروف العمل الالئقة وظروف السالمة
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القسـم الثاني - الحـــق فـــي التغطيـــة االجتماعيـــة

2.1 - اإلطار القانوني للحق في التغطية االجتماعية 

تنص املادة التاسعة من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل أن الدول 

فالحق يف  االجتامعية «.  التأمينات  االجتامعي، مبا يف ذلك  الضامن  » بحق كل شخص يف  تقراّ  األطراف 

لظروف  تعرضهم  عند  األفراد،  لجميع  اإلنسانية  الكرامة  كربى يف ضامن  أهمية  له  االجتامعي  الضامن 

تحرمهم من قدرتهم عىل إعامل حقوقهم االقتصادية.

أو عيناً، والحفاظ  الفرد يف الحصول عىل االستحقاقات، نقداً  ويشمل الحق يف الضامن االجتامعي حق 

عليها دون متييز لضامن الحامية من أمور تشمل:

غياب الدخل املرتبط بالعمل بسبب املرض أو العجز أو األمومة أو إصابة تحدث يف إطار  )أ(  

العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد األرسة

ارتفاع تكلفة الوصول إىل الرعاية الصحية )ب( 

عدم كفاية الدعم األرسي، خاصًة لألطفال والبالغني املعالني)12(.  )ج(  

التغطية  الحق يف  الدولة  أن تكفل  وعىل خالف دستور جوان 1959 نص دستور 2014 يف فصله 38 عىل 

االجتامعية. كام نصت االتفاقيات الدولية املختلفة عىل هذا الحق إضافة إىل توصيات منظمة العمل الدولية. 

2.2 - واقـــع الحـــق في التغطيـــة االجتمـــاعي 

والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  صناديق  ثالثة  من  تونس  يف  االجتامعي  الضامن  هياكل  وتتألف 

االجتامعي والصندوق الوطني للضامن االجتامعي والصندوق الوطني للتأمني عىل املرض. وتتمثل املنافع 

التي توفرها أنظمة الضامن االجتامعي يف املنافع العائلية واملنح النقدية عند املرض أو الوضع أو الوفاة، 

والتغطية الصحية، وجراية الشيخوخة والعجز والباقني بعد الوفاة، ورأس املال عند الوفاة، وجرب األرضار 

الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية. 

12 . .E/C.12/GC/19 ،2008 ،التعليق العام رقم 19، الحق يف الضامن االجتامعي، اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
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ومع ذلك ال تزال نسبة هامة من املواطنني محرومة من التغطية االجتامعية، ومنهم العاملون يف القطاع 

غري املنظم وعدد من العاملني يف القطاع املنظم بسبب تعمد أرباب العمل مخالفة القوانني وعدم الترصيح 

بهم لدى مصالح الضامن االجتامعي، أو بالنسبة لعملة الحضائر الذين يتم تشغيلهم خارج األطر القانونية 

والذين يقدر عددهم بحوايل 85.000 عامل وفق ما أفاد به وزير الشؤون االجتامعية محمد الطرابليس يف 

جلسة املساءلة بالربملان بتاريخ 30 ماي 2017، وهم محرومون من التغطية االجتامعية القانونية. وتؤكد 

اإلحصائيات أن هنالك 37 % من العاملني ال يتمتعون بالتغطية االجتامعية، إضافة إىل العاطلني عن العمل 

وهم ميثلون 15.5 % مام يعني أن أكرث من نصف اليد العاملة النشيطة ال تتمتع بالتغطية االجتامعية.

باملساعدة  املتعلقة  برامجها  مختلف  عرب  االجتامعية  الشؤون  وزارة  قبل  من  املبذولة  الجهود  ورغم 

االجتامعية والتي متكن العائالت الفقرية من دخل أدىن وتغطية صحية مجانية يف قطاع الصحة العمومية 

فإننا نالحظ وجود الكثري من الثغرات يف هذه الربامج التي ال ميكنها أن تشمل كل العائالت املصنفة عىل 

الشؤون  بوزارة  االجتامعية  والدراسات  البحوث  وأفادت دراسة صادرة عن مركز  أو معوزة.  فقرية  أنها 

االجتامعية أن 17.2 % من مجموع املواطنني ال يتمتعون بأي تغطية اجتامعية، هذا عالوة عىل التدهور 

كفاية  وعدم  الطبية  الخدمات  يف  والقصور  االجتامعية،  الصناديق  قبل  من  املقدمة  للخدمات  النوعي 

التجهيزات واملعدات بقطاع الصحة العمومية ونقص اإلطار الطبي وشبه الطبي، وتظل األوضاع باملناطق 

الداخلية والريفية أكرث سوءا مقارنة مع املدن الكربى.

كام نشري إىل القصور يف نظام التأمني عىل املرض، فاملبالغ التي يخصصها الصندوق الوطني للتأمني عىل 

املرض ضعيفة جدا وال تكفي لتغطية الحاجيات األساسية لألفراد والعائالت، إذ يخصص الصندوق عىل 

سبيل املثال مبالغا سنويا مقداره 50 دينارا للطفل الواحد وهو مبلغ زهيد، كام ال يتعهد الصندوق بعديد 

األمراض املزمنة وعديد األمراض التي تصيب األطفال أو التشوهات الخلقية التي ال يعتربها الصندوق من 

قبيل األمراض التي تستوجب التغطية.

وتويص الهيئة بخصوص الحق التغطية االجتامعية مبا ييل:  

• العمل عىل تطوير منظومة التغطية االجتامعية لتشمل كل الفئات االجتامعية	

• تكثيف الرقابة عىل املؤسسات الخاصة التي تتفادى الترصيح بالعاملني لدى الصناديق االجتامعية	

• مراجعة النصوص القانونية والرتاتيب املتعلقة بنظام التأمني عىل املرض وتوسيع قامئة األمراض 	

املبالغ  قيمة  يف  والرتفيع  املرض،  للتأمني عىل  الوطني  الصندوق  قبل  من  بالتعويض  املشمولة 

السنوية للتعويض.
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القسـم الثالث - الحـــق فـــي الصحـــة 

3.1 - اإلطـــار القانوني للحق في الصحة 

كل  » حق  والثقافية عىل  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من  املادة 12  نصت 

إنسان يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية ميكن بلوغه «. كام نصت نفس املادة عىل 

جملة من التدابري الواجب عىل الدول اتخاذها لضامن هذا الحق، وهي: 

العمل عىل خفض معدل مويت املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمني منو الطفل منوا صحيا، )أ( 

تحسني جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، )ب( 

الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها، )ج( 

تهيئة ظروف من شأنها تأمني الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض «. )د( 

ويحدد التعليق العام رقم 14 الصادر عن لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

إذ يجب توفري  اإلتاحة والتوفر  أوال،  أربعة عنارص أساسية وهي  الصحة يشمل  الحق يف  أن  والثقافية، 

االحتياجات الصحية بالقدر الكايف، مبا يشمل املؤسسات الصحية املجهزة باملوارد املادية والكوادر البرشية 

الالزمة؛ ثانياً، الوصول إذ يجب أن تكون الخدمات الصحية يف متناول الجميع ال سيام الفئات الضعيفة 

واملهمشة، عالوة عىل توزيع الخدمات ضمن املناطق الجغرافية املختلفة خاصة املعزولة والنائية منها؛ 

املقبولية إذ يجب أن تحرتم جميع املرافق والسلع والخدمات األخالق الطبية وأن تكون مناسبة  وثالثاً 

الجودة إذ يجب أن  ثقافيا للشعوب واألفراد أو فيام يتعلق بالعامل املهنيني يف املجال الصحي؛ ورابعاً 

تكون املرافق والخدمات الصحية مناسبة علمياً وذات نوعية جيدة. 

وقد نص دستور 2014 يف فصله 38 عىل أن » الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية 

تضمن  الصحية.  الخدمات  وجودة  السالمة  لضامن  الرضورية  اإلمكانيات  وتوفر  مواطن،  لكل  الصحية 

الدولة العالج املجاين لفاقدي السند، ولذوي الدخل املحدود. وتضمن الحق يف التغطية االجتامعية طبق 

لجميع  الصحة  يف  الحق  بضامن  الدولة  التزام  عىل  الدستور رصاحة  نص  وبذلك  القانون «.  ينظمه  ما 

املواطنني وتوفري اإلمكانيات الرضورية لضامن سالمة وجود الخدمات الصحية خالفا لدستور 1959 الذي 

مل ينص عىل الحق يف الصحة.
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وفيام يتعلق بالقوانني الوطنية نص القانون عدد 63 لسنة 1991 )املؤرخ يف 29 جويلية 1991( واملتعلق 

الظروف  أحسن  يف  صحته  حامية  يف  الحق  شخص  » لكل  أنه  عىل  األول  فصله  يف  الصحي  بالتنظيم 

املمكنة « ونص يف فصله الثاين عىل أنه » يؤمن أعضاء املهن الصحية وكذلك الهياكل واملؤسسات العالجية 

واالستشفائية العمومية الخاصة الحامية الصحية للسكان «. وتشري الهيئة العليا إىل أن هذا القانون مل 

يواكب التطور الذي أدخله الدستور الجديد الذي مل يكتف بالتنصيص عىل الحق يف الصحة بل نص كذلك 

وبشكل رصيح عىل التزام الدولة بضامن سالمة وجودة الخدمات الصحية ال وجودها يف الحد األدىن.

3.2 - واقـــع الحـــق في الصحـــة 

شهدت خدمات املرفق الصحي العمومي للصحة خالل السنوات األخرية تدهورا كبريا بسب نقص املوارد 

املالية والبرشية املخصصة للقطاع العمومي للصحة، وغياب اسرتاتيجية واضحة لتطوير القطاع.

وأصبح العجز املايل املتزايد للمؤسسات الصحية العمومية وتردي ظروف العمل وتفاقم ظاهرة مغادرة 

اإلطارات الطبية إىل القطاع الخاص وإىل الخارج يهدد املرفق العمومي للصحة باالنهيار.

ومن بني العوامل والظواهر التي تهدد الحق يف الصحة، نشري بشكل خاص إىل مشكل نقص األدوية الذي 

تفاقم يف السنوات القليلة املاضية وإىل مل ميكن تسميته بظاهرة التصحر الطبي باملناطق الريفية

• نقص األدوية: سجلت السنوات األخرية نقصا فادحا يف األدوية، بل إن بعضها ظل غري متوفر ال يف 	

الخاص،  القطاع  الخاصة ومصحات  الصيدليات  بل حتى يف  العمومية وحسب  الصحية  املؤسسات 

هذا رغم أن اإلنفاق عىل األدوية بلغ سنة 2013 عىل سبيل املثال نسبة 39 % من إجاميل اإلنفاق 

الصحي العمومي)13(.  

• فاعلة، 	 عمومية  بنية صحية  إىل  الريفية  املناطق  تفتقر  الريفية:  باملناطق  الطبي  التصحر  ظاهرة 

اإلطار  نقص  من  تعاين  املراكز  هذه  فإن  األساسية  الصحية  للرعاية  مراكز  بها  التي  املنطق  وحتى 

البرشي من األطباء واملمرضني، كام تفتقر إىل التجهيزات الرضورية)14(. 

تقرير حول الحق يف الصحة، ملخص تنفيذي، الجمعية التونسية للدفاع عن الحق يف الصحة، أكتوبر 2016.. 13
االقتصادية . 14 بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  تنفيذ  تونس بشأن  املقدم من  الثالث  الدوري  التقرير  االقتصادية واالجتامعية حول  بالحقوق  املعنية  اللجنة  مالحظات 

واالجتامعية والثقافية. 
املعهد الوطني لإلحصاء، ملحة االستهالك ومستوى العيش، وثيقة للمعهد الوطني لالحصاء. 15
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ويبلغ عدد املراكز الرعاية الصحية األساسية بكامل تراب الجمهورية 2175 مركزا سنة 2017، بينام يبلغ 

عدد األطباء العامني بكامل مؤسسات الصحة العمومية 2936 منهم 592 طبيب يف تونس الكربى. ويبلغ 

عدد املراكز يف واليات الشامل الغريب 392 مركزا يف حني أن عدد األطباء العامني يبلغ 388 طبيب وهو ما 

يجعل أغلب مراكز الرعاية الصحية األساسية تعمل لبضعة أيام يف األسبوع.

الحرضية  املناطق  وبني  الداخلية  واملناطق  الساحلية  املناطق  بني  التكافؤ  عدم  الصحية  الخارطة  وتربز 

واملناطق الريفية.

وتويص الهيئة بخصوص الحق يف الصحة مبا ييل:  

• املناطق 	 يف  وخاصة  العمومية  الصحية  املنظومة  بتطوير  الكفيلة  والربامج  الخطط  وضع 

الداخلية

• اتخاذ التدابري الرضورية لتحفيز اإلطار الطبي عىل عدم مغادرة مؤسسات القطاع العام	

• اتخاذ التدابري والحلول العاجلة ملعالجة مشكل نقص األدوية	
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القسـم الرابع - الحـــق فـــي مستـــوى معيشـــي الئـــق

4.1 - اإلطـــار القـــانوني للحق في مستوى معيشي الئق

ينص العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل حق » كل شخص يف مستوى 

معييش كاف له وألرسته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وبحقه يف تحسني متواصل 

لظروفه املعيشية «. ويعد لهذا الحق أهمية مركزية يف حفظ الكرامة اإلنسانية لألفراد، ملا له أهمية يف 

تقليص الفروق والتمييز املجتمعي. 

4.2 - واقـــع الحـــق في مستـــوى معيشـــي الئـــق 

يشكل الفقر والحق يف الغذاء أحد أهم التحديات التي تواجه حق املواطن يف مستوى معييش الئق يف 

تونس. يقوم املعهد الوطني مبسح نسبة الفقر والفقر املدقع معتمداً عىل قياس مؤرشات الفقر والتفاوت 

االجتامعي عىل بيانات املسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك، ومستوى عيش األرس الذي ينجز بدورية 

خامسية، وقد أنجز آخر مسح 2015. وتظهر نتائج املسح أن نسبة الفقر يف تونس سجلت تراجعا من 

20.5 % يف سنة 2010 إىل 15.2 يف سنة 2015)15(. 

200520102015200520102015السنة

23.120.515.27.46.02.9نسبة الفقر

ورغم الرتاجع امللحوظ لنسبة الفقر والفقر املدقع بني 2010 و2015، تظهر األرقام وجود تفاوًت كبرًي بني 

الجهات إذ تراوحت هذه النسبة بني 3.5 % بتونس و34.8 % يف القريوان. وقد متركز الفقر باألساس يف 

املناطق الغربية وبعض واليات الجنوب حيث تجاوزت نسبته املعدل الوطني)16(.

نفس املرجع. . 16
املعهد الوطني لإلحصاء، ملحة االستهالك ومستوى العيش، وثيقة للمعهد الوطني لالحصاء. 17
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نسبة الفقر حسب الواليات لسنة 2015 )17(  
نسبة الفقر المدقعنسبة الفقرالوالية
3.50.3تونـــــــــس

5.40.0أريـــــــــانـــــــــة

4.30.2بن عـــــــــروس

12.10.6منوبـــــــــة

7.40.4نـــــــــابــــــــل

12.11.2زغـــــــــوان

17.53.5بنـــــــــزرت

32.06.9بـــــــــاجـــــــــة

22.43.6جندوبـــــــــة

22.43.6الكـــــــــاف

27.88.8سليـــــــــانة

16.33.2سوســـــــــة

8.30.3المنستيـــــــــر

21.14.0المهديـــــــــة

5.80.9صفـــــــــاقس

34.910.3القيـــــــــروان

32.810.2القصريـــــــــن

23.14.1سيـــــــــدي بوزيـــــــــد

15.91.2قـــــــــابـــــــــس

21.74.7مدنيـــــــــن

15.01.5تطاويـــــــــن

18.01.5قفصـــــــــة

14.71.0تـــــــــــــــوزر

18.51.7قبـــــــــــلي

القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 يتعلق بالرتبية والتعليم )الرائد الرسمي عدد 62، 30/7/2002(. 18
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اوال متكن املنهجية املعتمدة من قبل السلطات التونسية يف قياس خط الفقر من تحديد الحجم الكمي 

للفقر خاصة وأن الكثري من املؤرشات تشهد تغيريا رسيعا مرتبطا بالتضخم املايل واالرتفاع املشط لألسعار 

وتراجع قيمة العملة املحلية. وإجامال فإن تعريف الفقر وتحديد مؤرشاته الكمية وفق هذه املنهجية 

ال متكن من تغطية الحاجيات الغذائية للفرد يف الوسط الحرضي. لذلك فإن السلطات مطالبة مبراجعة 

هذا املنهجية حتى تتالءم مع الواقع وتحديد التطور الرسيع للفقر يف ظل استفحال األزمة االقتصادية.

وكانت  املطلوب،  بالحد  الظاهرة  تقليص  إىل  اعتامدها  تم  التي  الفقر  محاربة  سياسات  تؤد  ومل 

املبادرات التي تم اتخاذها يف إطار هذه السياسات يف غالب األحيان تهدف إىل توفري الحد األدىن من 

مستلزمات العيش للعائالت الفقرية واملعوزة أو لتهدئة االحتقان االجتامعي، مام من شأنه أن ينهك 

الهيئة  الفقر والتخفيض من نسبته. ولذا ترى  نتائج كبرية يف محاربة  العمومية دون تحقيق  املالية 

األوىل  بالدرجة  تراعي  الفقر  اسرتاتيجية وطنية متكاملة ملكافحة  العمل عىل وضع  يتعني  أنه  العليا 

عليه  نص  ما  وفق  واالجتامعية  االقتصادية  وحقوقها  الدخل  ومحدودة  الضعيفة  الفئات  احتياجات 

الدستور واملواثيق الدولية ذات الصلة.

وفيام يتعلق بالحق يف الغذاء، مازالت التقارير الرسمية تعطي األولوية للمؤرشات الكمية والتي تحددها 

ب 2200 حريرة للفرد يف اليوم كحد أدىن عىل حساب املؤرشات النوعية التي تأخذ يف االعتبار نوعية 

الغذائية، يف حني تشري تقارير بعض منظامت املجتمع املدين إىل النقص النوعي يف الغذاء نتيجة االرتفاع 

الكبري يف أسعار بعض املواد الغذائية مثل اللحوم الحمراء واألسامك. كام تؤثر بعض العوامل يف تراجع 

الحق يف الغذاء مثل االحتكار والتهريب واستغالل املواد األساسية املدعومة يف قطاع الصناعات الغذائية 

وخدمات مطاعم وشبكات االحتكار التي تسيطر عىل توزيع عديد املواد األساسية.

وتويص الهيئة بخصوص الحق يف مستوى معييش الئق مبا ييل:

• االقتصادية 	 الحقوق  يراعي  تنموي  منوال  إطار  الفقر يف  اسرتاتيجية وطنية ملكافحة  إعداد 

واالجتامعية للفئات الهشة، كام يراعي رضورة تحقيق التكافؤ بني الجهات

• وضع وتنفيذ الخطط الكفيلة مبقاومة االحتكار والتهريب فيام يتعلق باملواد الغذائية األساسية	

• إعداد اسرتاتيجية وطنية	
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القسـم الخامس - الحــــق فـــي التعليــــــم

5.1 - اإلطار القـــانوني للحـــق فـــي التعليـــم 

تنص املادة 13 من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل حق كل األفراد يف الرتبية 
الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها  الرتبية والتعليم إىل اإلمناء  والتعليم وعىل وجوب توجيه 
وإىل توطيد احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، باإلضافة لتمكني االفراد من اإلسهام بدور نافع 
يف مجتمع حر، وتوثيق أوارص التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع األمم ومختلف الفئات الساللية 
أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم املتحدة من أجل صيانة السلم. واعترب العهد 
يف الفقرة الثانية من املادة 13 أن أول ضامن ملامرسة هذا الحق هو الزامية التعليم يف املرحلة االبتدائية 

وجعله متاحا للجميع يف جميع مراحله ومجانيا، وهذا ما أكده الفصل 14 من العهد.

وقد صادقت تونس عىل عديد املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان الـتي تكفل الحق يف التعليم، 
عىل  القضاء  واتفاقية  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الـدويل  العهـد  بينها  ومن 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية  الطفل،  حقوق  واتفاقية  املرأة،  ضـد  التمييز  أشكال  جميع 

واتفاقية منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة بشأن مكافحة التمييز يف مجال التعليم.

أما علـى الصعيد اإلقليمي فقد نص امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب يف مادته السابعة عرش 
عىل أن » حق التعليم مكفول للجميع «.

كراّس دستور 2014 يف فصله 39 جل الضامنات املتعلقة بالحق يف التعليم، فقد نص الفصل املذكور عىل 
بكامل  املجاين  العمومي  التعليم  الحق يف  الدولة  السادسة عرشة. تضمن  إلزامي إىل سن  » التعليم  أن 
مراحله، وتسعى إىل توفري اإلمكانيات الرضورية لتحقيق جودة الرتبية والتعليم والتكوين. كام تعمل عىل 
تأصيل الناشئة يف هويتها العربية اإلسالمية وانتامئها الوطني وعىل ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم 

استخدامها واالنفتاح عىل اللغات األجنبية والحضارات اإلنسانية ونرش ثقافة حقوق اإلنسان «.

ويعترب القانون التوجيهي للرتبية والتعليم املدريس الصادر بالقانون عدد 80 لسنة 2002)18( املرجع الترشيعي 

الوطني للحق يف التعليم، فقد نص يف فصله األول عىل أن » الرتبية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري 

19 . ،22 عدد  الرسمي  )الرائد  األسايس  املهني  بالتكوين  االلتحاق  إجبارية  لتكريس  بتدابري خصوصية  يتعلق   2017 مارس   13 يف  مؤرخ   2017 لسنة   13 عدد  قانون 
)2017/03/17
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من سن السادسة إىل سن السادسة عرشة، وهو حق أسايس مضمون لكل التونسيني ال متييز فيه عىل أساس 
الجنس أو األصل االجتامعي أو اللون أو الدين، وهو واجب يشرتك يف االضطالع به األفراد واملجموعة «.

وجاء يف فصله الثالث » تهدف الرتبية إىل تنشئة التالميذ عىل الوفاء لتونس والوالء لها وعىل حب الوطن 
واالعتزاز به وترسيخ الوعي بالهوية الوطنية فيهم وتنمية الشعور لديهم باالنتامء الحضاري يف أبعاده الوطنية 

واملغاربية والعربية واإلسالمية واإلفريقية واملتوسطية ويتدعم عندهم التفتح عىل الحضارة اإلنسانية «.

ويف فصله الرابع وكراّس الدستور مجانية التعليم حيث نص عىل أن » تضمن الدولة حق التعليم مجانا 
باملؤسسات الرتبوية العمومية لكل من هم يف سن الدراسة وتوفر لجميع التالميذ فرصا متكافئة للتمتع 
العمل. وتسهر  بها  الجاري  الرتاتيب  بصورة طبيعية وذلك وفق  متواصلة  الدراسة  أن  الحق طاملا  بهذا 
الدولة عىل توفري الظروف املالمئة لألطفال من ذوي االحتياجات الخصوصية للتمتع بحق التعليم. ومتنح 

الدولة اإلعانة للتالميذ الذين ينتمون ألرس متواضعة الدخل «.

كام نص القانون عدد 13 لسنة 2017 عىل اجبارية التكوين املهني للتالميذ املنقطعني بصفة مبكرة عن 
الثامنة عرشة لكل  التكوين املهني األسايس إجباريا إىل سن  التعليم حيث جاء يف فصله األول » يكون 
شخص مل يندمج يف الحياة املهنية إال إذا كان مزاوال لدراسته يف التعليم األسايس أو التعليم الثانوي «)19(. 

5.2 - واقـــــع الحـــق فــي التعليم 

الرتبوي  بالقطاع  للنهوض  فعالة)20(  اسرتاتيجية  مالمح  لوضع  والتعليم  الرتبية  وزارة  مجهودات  رغم 
والتعليمي وإصالحه يربز الواقع خالل السنوات األخرية وجدود نقائص وتحديات عديدة تستوجب عالجا 

جذريا. وتتمثل أهم هذه التحديات فيام ييل: 

• التعليم 	 كلفة  انفكت  ما  التعليم  مجانية  بخصوص  القانون  عليه  نص  ما  رغم  املدريس:  االنقطاع 
ترتفع وتشري عديد املعطيات أن هذه الكلفة أصبحت تفوق قدرة الفئات الهشة، وهو ما يفرس أن 
نسبة التمدرس تبلغ حوايل 96% كام أن عدد املنقطعني عن الدراسة يتجاوز املائة ألف سنويا. كام 
أن ظاهرة الدروس الخصوصية إىل جانب تعارضها مع مجانية التعليم فهي تحد من تكافئ الفرص 

واملساواة بني التالميذ.

املخطط االسرتاتيجي القطاعي للرتبية 2016 - 2020. . 20
حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية – سبع سنوات بعد الثورة، املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية، 2017. . 21
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وضع اآلليات الكفيلة بالحد من االنقطاع، والتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية ومقاومة سياسة 

االجتامعية يف ذلك،  الشؤون  والتنسيق مع وزارة  املنقطعني  التالميذ  التالميذ ومتابعة  بني  التمييز 

  . والعمل عىل مراجعة املنظومة الرتبوية لجعلها أكرث مالءمة مع املتغريات املرتبطة مبنوال التنمية )21(

• انتشار التعليم الخاص و» تسليع التعليم « : تزايدت يف السنوات األخرية عدد املؤسسات التعليمية 	

بويل  » كومبو  السيدة  التعليم  الحق يف  الخاصة حول  املقررة  الخاص)22(، وقد عربت  للقطاع  التابعة 

باري « يف زيارتها األخرية لتونس يف 2019 عن قلقها مام أسمته ب » تسليع التعليم «. بسبب اإلقبال 

املتزايد عىل املدارس الخاصة. كام تشري وزارة الرتبية والتعليم يف مخططها االسرتاتيجي 2016 - 2020 

إىل أن عدد التالميذ املتجهني ملؤسسات التعليم الخاص بلغ سنة 2017 حوايل 70.000 تلميذا مقابل 

21.000 سنة 2010. مام نتج عته خلق انقسام التعليم إىل نظامني مختلفني من حيث األداء واإلمكانيات 

» نظام عمومي متواضع الخدمات لفائدة حشود من املتعلمني الفقراء ونظام خاص رفيع الخدمات 

لفائدة أقلية محظوظة «)23(. ويعود العزوف عن املدارس العمومية إىل عدة عوامل منها ما شهدته 

التحتية  البنية  التعليم العمومي من حركات اجتامعية خالل السنوات االخرية، إضافة إىل  مؤسسات 

الضعيفة يف عديد املدارس العمومية. 

• خالل 	 العمومي  التعليم  ومردودية  جودة  بانخفاض  الرسمية  التقارير  وتفيد  العمومي:  التعليم  جودة 

السنوات األخرية، ويعود ذلك حسب وزارة الرتبية والتعليم إىل ضعف مستوى التأطري والتوجيه املقدم 

لفائدة إطار التدريس، السيام بعد غلق مدارس تكوين املعلمني منذ سنة 2005. وقد دعت املقررة الخاصة 

بالحق يف التعليم إىل العمل عىل تطوير قدرات املدرسني بهدف النهوض بجودة التعليم يف تونس.

وتويص الهيئة بخصوص الحق يف التعليم مبا ييل:  

• وضع الربامج واتخاذ التدابري الكفيلة بالحد من ظاهرة االنقطاع عن التعليم	

• والرتاتيب 	 القوانني  وتفعيل  الخصوصية  الدروس  انتشار ظاهرة  مبواجهة  الكفيلة  الربامج  وضع 

املتعلقة بهذا الشأن

• العمل عىل تطوير قدرات املدرسني من خالل برامج للرسكلة والتكوين املستمر	

22 .http://www.reference.education.gov.tn/2018-02-26/ListeEtabPrimPrivesPublicationGouv-22022018 : 2018 قامئة باملدارس الخاصة املرخصة لغاية
املخطط االسرتاتيجي القطاعي للرتبية 2016 - 2020.. 23
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القسـم السادس - الحـــــق فـــي المــــــاء

6.1 - اإلطار القانوني للحق في الماء 

ينص العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف الفقرة األوىل من املادة 11 عىل 

عدد من الحقوق املستمدة من إعامل الحق يف مستوى معييش الئق، مبا يف ذلك » ما يفي بحاجتهم من 

الغذاء، والكساء، واملأوى «.  مبا يفهم منه ضمنياً الحق يف املاء كأحد الحقوق والضامنات األساسية لتأمني 

مستوى معييش الئق، عدا عن اعتباره أحد أهم الرشوط األساسية للبقاء. 

وقد صادقت تونس عىل العديد من النصوص الدولية التي تعرتف بالحق يف املاء ومنها اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، اذ تنص االتفاقية يف فصلها الرابع عرش عىل الحق يف التمتع بظروف 

معيشية مالمئة، وال سيام فيام يتعلق باإلمداد باملاء، باإلضافة التفاقية حقوق الطفل التي تطالب الدول 

التغذية عن طريق توفري األغذية املغذية الكافية ومياه  األطراف يف املادة 24 مبكافحة األمراض وسوء 

الرشب النقية.

وترى لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف تعليقها العام رقم 15 حول الفصلني 11 و12 أنه 

إلعامل الحق يف املاء يتعني: 

• أوالً، التوفر، إذ لكل شخص الحق يف الحصول عىل املياه بالكميات الرضورية التي تلبي احتياجاته 	

األساسية.

• ثانياً، الجودة، إذ ال بد أن يكون املاء خالياً من املواد الضارة مبختلف أنواعها وأن يكون مقبوالً 	

من أجل االستهالك اإلنساين

• ثالثا، إمكانية الوصول، مبا يشمل الوصول للامء وما يرتبط به للخدمات دون أي متييز، وأن يكون 	

يف مقدور الجميع تحمل النفقات املبارشة وغري املبارشة املرتبطة باستهالك املاء. 
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6.2 - واقع الحق في الماء  

املائية مبعدل فردي سنوي يقل عن  للموارد  الحاد  النقص  تعيش تونس منذ سنوات األخرية عىل وقع 

460م3 ومن املتوقع أن تزداد هذه الوضعية حدة مبفعول التغري املناخي، ويتوقع الخرباء أن تفقد تونس 

يف غضون سنة 2030 حوايل 28% من مواردها املائية. 

ومع سنوات الجفاف أصبح هذا الحق يف تراجع خاصة يف جهات الوسط والجنوب ويف عديد املناطق 

الريفية التي تعاين من نقص فادح يف توفري املياه. ومن املتوقع أن يسجل مخزون املياه تراجعا مستمرا 

مام سيطرح إشكاليات كبرية يف مجال توفري املياه كام وكيفا. وقد التجأت الدولة إىل ترشيد استهالك من 

خالل الزيادة يف تعريفة املياه. كام أن مشاكل املجامع املائية خاصة يف األرياف عمق مشكل نقص املياه 

يف املناطق األكرث هشاشة التي تعاين من نقص كمي للمياه. كام أن التلوث ساهم إىل حد كبري يف تدهور 

املوارد املائية.

وتويص الهيئة بخصوص الحق يف املاء مبا ييل:  

• العمل عىل وضع اسرتاتيجية واضحة لالقتصاد يف املاء وتعبئة املوارد غري التقليدية مع أخذ 	

النتائج املرتبة عن التغريات املناخية بعني االعتبار.

• منذ 	 الشعب  نواب  مجلس  لدى  املودعة  الجديدة  املياه  مجلة  مرشوع  عىل  املصادقة 

نوفمرب 2019



      البـــــاب الثالث  

المســـــاواة ومنـــــاهضة 
التمييــــــــز
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     الباب الثالث  

   المساواة ومناهضة التمييــــــز

القسـم األول  - حقوق النساء والمساواة بين الجنسين

الجزء األول - اإلطار القانوني / التشريعات الخاصة
      بحقوق النساء

يسعي هذا الجزء من التقرير إىل عرض حالة حقوق النساء يف تونس من زاويتني، أوال من خالل دراسة 

اإلطار الترشيعي واملؤسيس املتصل بحقوق النساء يف تونس وثانيا من خالل عرض واقع حقوق النساء 

واملساواة بني الجنسني يف تونس وفق ما رصدته الهيئة العليا من انتهاكات وتجاوزات تعرض لها النساء 

واعتامدا عىل إفادات وتقاريرمنظامت املجتمع املدين العاملة يف املجال.

النصوص المرجعية المؤسسة لحقوق النساء  .1

 تتمتع النساء يف تونس بالعديد من الحقوق وقد دعم دستور 2014 هذه الحقوق كام دعمتها مصادقة 

تونس عىل االتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق النساء والتي متثل األسس القانونية األساسية لهذه الحقوق.

1.1 - الدستــــور التـــونسي لسنـــة 2014

واكبت  الجديد،  الدستور  اللجان إلعداد  العمل صلب  وانطالق   2011 التأسييس يف  املجلس  انتخاب  إثر 

أعامل املجلس عديد التحركات التي كانت تنادي بدسرتة حقوق النساء وإقرار مبدأ املساواة بني الجنسني 

يف الدستور، خاصة مع بروز دعوات متواترة للرتاجع يف حقوق النساء. وأدى صدور املسودة األوىل من 

املجلس ومطالبته  للضغط عىل  احتجاجية وتجمعات سلمية  انطالق حملة  إىل  أوت 2012  الدستور يف 

بالرتاجع عن مبدأ التكامل بني الجنسني الذي أقرته املسودة األوىل. وكانت النتيجة أن تم الرتاجع عن مبدأ 

التكامل استبداله مببدأ املساواة بني الجنسني الذي تم اقراره الحقا يف الفصل الواحد والعرشين الذي جاء 

فيه » املواطنون واملواطنات متساوون يف الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون متييز. تضمن 

الدولة للمواطنني واملواطنات الحقوق والحريات الفردية والعاّمة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم «.
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تأسس الدستور الجديد إذا عىل مبدأ املساواة بني املواطنني واملواطنات يف الحقوق والواجبات دون متييز، 

وهو ما ميثل تطورا هاما مقارنة بدستور 1959 الذي اكتفى بالتنصيص يف فصله السادس عىل املساواة بني 

جميع املواطنني يف الحقوق والواجبات وأمام القانون.

واعتامدا عىل هذا املبدأ أقرت باقي فصول الدستور الجديد العديد من حقوق للنساء، ومن بينها الحق يف 

حامية كرامتها وحرمتها الجسدية والحق يف العمل عىل أساس الكفاءة واإلنصاف ويف ظروف الئقة وبأجر 

الدستور  الفصل 34 من  املرأة. كام اعرتف  العنف املسلط عىل  التدابري للقضاء عىل  عادل، كام واتخاذ 

بالحقوق السياسية للمرأة وخاصة حقها يف االنتخاب والرتشح مبا يف ذلك الحق يف الرتشح ملنصب رئيس 

الجمهورية، وطالب الدولة بأن تعمل عىل ضامن متثيلية املرأة يف املجالس املنتخبة، وطالب الفصل 46 

الفرص  املرأة والرجل يف هذه املجالس وأن تضمن تكافئ  التناصف بني  الدولة بأن تسعى إىل تحقيق 

بني املرأة والرجل يف تحمل مختلف املسؤوليات ويف جميع املجاالت. وقد شكل اعتامد قاعدة التناصف 

مكسبا من أهم املكاسب التي جاء بها دستور 2014 دعام لحقوق النساء، وكانت رمزا من رموز االنتقال 

التنمية اإلنسانية يف  النسائية يف تحقيق  النساء واملنظامت  الدميقراطي ورد االعتبار للدور الذي لعبته 

تونس. وهذا ما أقره القانون االنتخايب لسنة 2014 )كام تم تنقيحه سنة 2017( مبدأ التناصف العمودي 

واألفقي يف املجالس الجهوية واملحلية)1(.

1.2 - االتفاقيـــــات الدوليــــــة

صادقت تونس عىل العديد من االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء التي اعتمدتها الجمعية العامة 

ملنظمة األمم املتحدة، ومن بينها 

• االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للنساء لسنة 1967	

• اتفاقية بجنسية املرأة املتزوجة لسنة 1957	

• اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لسنة 1967	

• الربوتوكول االختياري 	 املرأة لسنة 1979، وعىل  التمييز ضد  القضاء عىل جميع أشكال  اتفاقية 

امللحق لالتفاقية.

القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ يف 26 ماي 2014 واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام تم تنقيحه وإمتامه بالقانون األسايس عدد7 لسنة 2017 . 1
املؤرخ يف 14فيفري2017. )الرائد الرسمي عدد 42، 72/5/2014(
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كام صادقت تونس عىل عدد من االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنها

•  االتفاقية عدد 100 حول املساواة يف األجور )1951(	

• االتفاقية عدد111 حول التمييز( املهنة واالستخدام ))1951(، 	

• االتفاقية عدد 89 حول عمل النساء بالليل )1948( )مراجعة )والربوتوكول املتعلق بها )الصادر 	

سنة 1990(

•  االتفاقية عدد 45 حول عمل النساء تحت األرض )1934(.	

وقد أعلنت تونس يف 2011 سحب كل التحفظات الخصوصية التي تقدمت بها عند املصادقة عىل اتفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، مع إبقائها عىل اإلعالن العام)2( الذي أكد  أن تونس لن تتخذ 

أي قرار تنظيمي أو ترشيعي من شأنه أن يخالف الفصل األول من الدستور الذي نصاّ عىل أن تونس دولة 

حرة مستقلة ذات سيادة، اإلسالم دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. ويف أفريل 2014 أودعت 

وثيقة رفع التحفظات لدى األمني العام ملنظمة األمم املتحدة ليصبح رفعها نهائيا.

أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  من   7 املادة  طالبت  للمرأة  السياسية  بالحقوق  يتعلق  وفيام 

التمييز املسلط عىل النساء من الدول األطراف أن تتخذ جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز 

ضد املرأة يف الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص أن تكفل للمرأة عىل قدم املساواة مع 

الرجل، الحق يف:

التصويت يف جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي  أ - 

ينتخب أعضاؤها باالقرتاع العام،

العامة،  الوظائف  شغل  وىف  السياسة،  هذه  تنفيذ  وىف  الحكومة  سياسة  صياغة  يف  املشاركة  ب - 

وتأدية جميع املهام العامة عىل جميع املستويات الحكومية،

وتؤكد املواد الثالث األوىل من االتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عىل حق التصويت يف 

جميع االنتخابات برشوط تساوي بني النساء والرجال دون أي متييز )املادة 1(، وباألهلية يف أن ينتخنب 

بينهن وبني  الوطني برشوط تساوي  الترشيع  واملنشأة مبقتىض  العام  باالقرتاع  املنتخبة  الهيئات  لجميع 

مرسوم عدد 103 لسنة 2011 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالرتخيص يف املصادقة عىل سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة . 2
بالقانون عدد 68 لسنة 1985 املؤرخ يف 12 جويلية 1985 املتعلق باملصادقة عىل اتفاقية السيداو )الرائد الرسمي عدد 82، 2011/10/28(
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املنشأة  العامة  الوظائف  جميع  ومامرسة  العامة  املناصب  تقلد  ويف   )2 )املادة  متييز  أي  دون  الرجال 

مبقتىض الترشيع الوطني برشوط تساوي بينهن وبني الرجال دون أي متييز )املادة 3(.)3( 

القوانيـــــن الوطنيــــة  .2

2.1 - الحقوق السياسية – المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق 
بانتخاب المجلس التأسيسي وقانون االنتخابات واالستفتاء:   

التأسييس  القومي  بانتخاب أعضاء املجلس  املتعلق  العيل املؤرخ يف 6 جانفي 1956  مل يسمح األمر 

للنساء باملشاركة يف االنتخابات، ومل تحصل النساء عىل حقوقهن االنتخابية سوى الحقا يف مارس 1957 

مبناسبة أول انتخابات بلدية )األمر الصادر يف 14 مارس 1957(. أما بالنسبة إىل االنتخابات الترشيعية 

والتي شهدت  الدستور يف غرة جوان 1959  بعد صدور  انتخابات متت  أول  النساء يف  فقد شاركت 

انتخاب أول إمرأة يف الربملان سنة 1959 وهي السيدة راضية حداد التي كانت العضو النسايئ الوحيد 

إىل غاية سنة 1969.

منذ 2011 وتحت تأثري الحركات الحقوقية والنسوية تم يف إطار » الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 

واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي « ومبوجب الفصل 16 من املرسوم عدد 35 لسنة 2011 املتعلق 

بانتخاب املجلس الوطني التأسييس)4( اعتامد مبدأ التناصف بني النساء والرجال مع التناوب يف القامئات 

االنتخابية. واعترب التناصف من أهم مكاسب الثورة كام اعترب مبثابة قاعدة مؤسسة لبقية الترشيعات التي 

ستيل القانون االنتخايب وللسياسيات التي ستتوخاها الحكومة االنتقالية.

تركيبة  فقد تضمنت  التناصف  مبدأ  تطبيق  إشكاليات عديدة يف  العليا وجود  الهيئة  ولكن تالحظ 

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ثالث نساء عىل مجموع تسعة أعضاء، لينخفض العدد الحقا إىل 

الكيل ضمن  الغياب  الفرعية منخفضة جدا إىل حد  الهيئات  النساء يف  إمرأة واحدة، كام أن نسبة 

تركيبة البعض منها.

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 640 )د7-( املؤرخ يف . 3
20 ديسمرب 1952.صادقت عليها الدولة التونسية مبقتىض القانون عدد 41-67 املؤرخ يف 21 نوفمرب 1967.

مرسوم عدد35 لسنة 2011 مؤرخ يف 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد33 بتاريخ 10 ماي . 4
2011 ص.647
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وأقر القانون االنتخايب لسنة 2014 )كام تم تنقيحه سنة 2017( مبدأ التناصف بني النساء والرجال يف 

القامئات االنتخابية ويعد هذا من أهم املكاسب التي تحققت يف مجال الحقوق السياسية واملدنية للمرأة، 

إال أن األوضاع تختلف عىل مستوى الواقع بني االنتخابات الترشيعية واالنتخابات الجهوية والبلدية.

فيام يخص االنتخابات الترشيعية: نص الفصل 24 من القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ يف 

التناصف  » تقدم الرتشحات عىل أساس مبدأ  26 ماي 2014 واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء عىل أن 

بني النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القامئة وال تقبل القامئة التي ال تحرتم هذا املبدأ إال 

التناصف  الفصل  ويكرس هذا  الدوائر «.  لبعض  للمقاعداملخصصة  الفردي  العدد  يحّتمه  ما  يف حدود 

والتناوب يف القامئات االنتخابية وهو منقول حرفيا عن الفصل 16 للمرسوم عدد 35 لسنة 2011 املتعلق 

بانتخاب أعضاء املجلس الوطني التأسييس.

وفيام يخص االنتخابات البلدية والجهوية: صدر سنة 2017 القانون األسايس عدد 7 )املؤرخ يف 14 فيفري 

العمودي واألفقي يف  التناصف  الفصل 49  بتنقيح قانون االنتخابات لسنة 2014، فأقر  املتعلق   )2017

القامئات االنتخابية. إذ نص عىل أن » تقدم الرتشحات لعضوية املجالس البلدية والجهوية عىل أساس 

مبدأ التناصف بني النساء والرجال بينهم داخل القامئة، وال تقبل القامئات التي ال تحرتم هذه القاعدة. 

كام تقدم الرتشحات لعضوية املجالس البلدية والجهوية عىل أساس مبدأ التناصف بني النساء والرجال 

ويف رئاسة القامئات الحزبية واالئتالفية التي ترتشح يف أكرث من دائرة انتخابية.

وال تقبل قامئات األحزاب أو االئتالفات التي ال تحرتم هذه القاعدة يف حدود عدد القامئات املخالفة ما مل 

يقع تصحيحها يف األجال القانونية التي تحددها الهيئة للتصحيح وفقا لإلجراءات املبينة بالفصل 49 سادسا 

من هذا القانون. ويف صورة عدم التصحيح تضبط الهيئة القامئات امللغاة باعتامد األسبقية يف تقديم الرتشح 

ويعتمد يف تحديد األسبقية بتاريخ تقديم مطلب الرتشح أو تحيينه خالل فرتة تقديم مطلب الرتشح «.

ومع ذلك ورغم تطور القانون واعتامد التناصف يف املجالس املنتخبة ال يزال وصول النساء إىل مواقع 

منقوصا. 

خالل االنتخابات التشرشيعية لسنة 2014 مل تحتل النساء سوى 12 % من رئاسة القامئات. وهو ما 

يعترب تطورا بالنسبة إىل انتخابات أعضاء املجلس الوطني التأسييس حيث كانت النساء بنسبة 7 % 
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من رئاسة القامئات يوم االعالن عن القامئات النهائية املرتشحة ومل يتجاوز متثيلهن 27 % سنة 2011 

و35 % سنة 2014.

أما بالنسبة لالنتخابات البلدية التي انعقدت سنة 2018، فقد بلغت نسبة النساء عىل رأس القامئات 

التناصف العمودي  البلدية سوى 1،19 % منهن رغم اعتامد  30% فقط ومل تصل إىل منصب رئاسة 

واألفقي. كام بلغت نسبة النساء يف الربملان إثر انتخابات 2019 23 % من مجموع النواب.

وال نجد يف حكومة يوسف الشاهد سنة 2018 املتألفة من 34 وزيرا وكاتب دولة سوى وزيرتني )وزيرة 

املرأة واألرسة والطفولة واملسنني، وكاتبة الدولة لدى الوزير املكلف بالجامعات املحلية والبيئة(. ونالحظ 

نفس الظاهرة يف األحزاب السياسية واملنظامت النقابية حيث ال يتجاوز عدد النساء املسؤوالت يف الهياكل 

القيادية نسبة 4 %.

2.2.  الحقــــوق األسريـــة - مجلـــة األحـــوال الشخصيـــة

منذ صدور مجلة األحوال الشخصية يف 13 أوت 1956، تحصلت النساء داخل األرسة عىل مجموعة من 

الحقوق مثل املوافقة الحرة واملبارشة عىل الزواج وإبرام عقود الزواج بصفة مبارشة ودون موافقة األب 

أو الويل وإلغاء تعدد الزوجات والحق يف الطالق القضايئ لكال الزوجني وحق الترصف يف املمتلكات دون 

الدينية  املحاكم  وإلغاء  القضايئ  النظام  توحيد  الفرتة  نفس  الزوج عىل ممتلكات زوجته. وتم يف  والية 

مبقتىض األمر الصادر يف 3 أوت 1956 كام تم سن مجموعة من القوانني املكرسة لعديد الحقوق الشخصية 

لفائدة املرأة ومن أهمها:

• القانون عدد 3 لسنة 1957 املتعلق بتنظيم الحالة املدنية والذي يؤكد عىل رضورة تسجيل 	

عقود الزواج.

• القانون عدد 46 لسنة 1964 املتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج.	

• القانون عدد 27 لسنة 1958 املتعلق بالوالية العمومية والوكالة والتبني.	

• القانون عدد 94 لسنة 1998 املتعلق بنظام االشرتاك يف األمالك بني الزوجني.	

• القانون عدد 75 لسنة 1998 املتعلق بإسناد لقب عائيل لألطفال املهملني أو مجهويل النسب.	
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وقد تم تعديل مجلة األحوال الشخصية لتدعيم حقوق النساء داخل األرسة وخاصة سنة 1993 إللغاء 

واجب الطاعة الذي كان يسلط عىل النساء منذ 1956 واالعرتاف ببعض مشموالت الوالية لألم خاصة فيام 

يتعلق برتبية األبناء وترصيف شؤونهم مبا يف ذلك التعليم والسفر واملعامالت املالية. كام حددت املجلة 

واجبات كل واحد من الزوجني عىل أن يعامل األخر باملعروف ويحسن عرشته ويتجنب إلحاق الرضر به 

والقيام بالواجبات الزوجية حسبام يقتضيه العرف والعادة.

وتتصل أهم الحقوق التي أقرتها مجلة الحوال الشخصية بالزواج حيث حددت املجلة سن الزواج وتم 

توحيده لكال الزوجني بثامنية عرش سنة بعد أن كان عرشين سنة كاملة للرجال وسبع عرشة سنة كاملة 

للنساء وذلك مبقتىض القانون عدد 32 مؤرخ يف 14 ماي 2007، مع أنه ميكن يف الحاالت االستثنائية ابرام 

عقد الزواج دون السن املقرر بعد الحصول عىل إذن خاص من املحاكم لتجنب حمل خارج إطار الزواج 

يف صورة موافقة الويل واألم أو متسك القارص بذلك.

كام أقرت املجلة حرية اختيار القرين يف الفصل الثالث الذي نص عىل أال يعقد الزواج إال برضا الزوجني. 

ومل تضع املجلة قيودا عىل حرية اختيار الزوج ومل تصنف الفوارق الدينية من بني موانع الزواج حيث 

اقتىض الفصل الخامس أن يكون كل من الزوجني خلوا من املوانع الرشعية التي حددها الفصل 14 من 

نفس املجلة وهي مؤبدة ومؤقتة. وتتصل املوانع املؤبدة بالقرابة واملصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثالثا، 

أما املؤقتة فهي تقترص عىل تعلق حق الغري بزواج أو عدة.

وهذا ما طرح اشكالية فيام يتعلق بزواج التونسية املسلمة بغرياملسلم. إذ تم تأويل صمت املرشع يف 

التي متنع زواج املسلمة بغري  الدينية  القاعدة  أنه يحيل إىل  اتجاهني اعترب أولهام سكوت املرشع عىل 

املسلم خاصة أن املرشع استعمل لفظة » املوانع الرشعية «عىل أنها رجوع إىل الرشع وليس إىل القانون 

الوضعي)5( بينام اعترب االتجاه الثاين أن أحكام مجلة األحوال الشخصية كافية يف حد ذاتها وواضحة وال 

تحتاج يف تفسريها إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية وال إىل أحكام أخرى خاصة أن الدولة التونسية صادقت 

عىل مجموعة من االتفاقيات الدولية املتصلة باملوضوع ومنها » اتفاقية نيويورك « حول املوافقة عىل 

الزواج والسن األدىن للزواج وتسجيل عقود الزواج واالتفاقية الدولية املتعلقة بالقضاء عىل جميع أشكال 

مقتضيات  القانون حسب  من  أقوى  قانونية  بقوة  تتمتع  اتفاقيات  وهي  النساء،  عىل  املسلط  التمييز 

الفصل 20 من الدستور. 

  الهادي كراّو،« زواج املسلمة بغري املسلم« مجلة القضاء والترشيع. فيفري 197.ص. 149. 5
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ويف نفس االتجاه أوكل دستور جانفي 2014 يف فصله السادس للدولة مهمة رعاية الدين وحرية املعتقد 

والضمري ومامرسة الشعائر الدينية ومل يعترب القرآن والسنة مصدرين أساسيني للترشيع كام هو الحال يف 

غالبية الدول العربية.

بعد 2011 وخاصة بعد صدور دستور 2014 طالبت املنظامت النسوية بإلغاء املنشور عدد 216 املررخ يف 

5 نوفمرب 1973 الذي مينع زواج املسلمة من غري املسلم معتربة إياه غري دستوري وغري قانوين ألنه يخالف 

أحكام الدستور وخاصة الفصل 21 املتعلق باملساواة بني املواطنني واملواطنات والفصل 46 املتعلق بحامية 

حقوق املرأة املكتسبة ودور الدولة يف تدعيمها وتطويرها. وقد تم إلغاء املنشور يف شهر سبتمرب2017 

حيث أنهى وزير العدل العمل به، كام ألغى كل من وزير الشؤون املحلية ووزير الخارجية جميع املناشري 

املتعلقة بالحد من حريةاملرأة التونسية يف اختيار قرينها والتي كانت موجهة بالخصوص إىل ضباط الحالة 

املدنية املكلفني بتحرير عقود الزواج بني املسلمة وغري املسلم.

للمرأة  الحقوق  نفس  وضمنت  القضايئ  الطالق  الشخصية  األحوال  مجلة  أقرت  بالطالق  يتعلق  وفيام 

والرجل عىل حد السواء. ويحكم بالطالق إما تراضيا بني الزوجني أو بناء عىل طلب أحدهام بسبب ما 

حصل له من رضر أو بناء عىل رغبة الزوج إنشاء الطالق أو مطالبة الزوجة بذلك )املادة 31 من مجلة 

وتعترب  الزوجني،  بني  الصلح  مبحاولة  القايض  يقوم  بالطالق  النهايئ  الترصيح  وقبل  الشخصية(.  األحوال 

جلسات املصالحة التي يرأسها القايض إلزامية يف إجراءات الطالق. وعند وجود إبن قارص أو أكرث تتكرر 

الجلسة الصلحية ثالث مرات وال تقل املدة الفاصلة بينها عىل ثالثني يوما )الفصل 32 من املجلة(.

وتم منذ سنة 1993 تنقيح املجلة يف اتجاه مزيد من الضامنات للزوجني وذلك بإحداث مؤسسة قايض 

األرسة للنظر يف قضايا الطالق وملحاولة الصلح بينهام والبحث عن آليات جديدة للحفاظ عىل األرسة .كام 
تم إحداث صندوق ضامن النفقة والجراية العمرية لفائدة املطلقات وأوالدهن.)6(

ويف نفس االتجاه تم تنقيح املجلة بالقانون عدد 20 لسنة 2008 املؤرخ يف 4 مارس 2008 من أجل متكني 

املرأة الحاضنة من التمتع بحق السكن وحق البقاء يف املسكن الذي يكون عىل ملك األب)7(. وعىل املرأة 

التي ترغب يف االحتفاظ بحقها يف النفقة الزوجية أن تطلب الطالق عىل أساس الرضر األمر الذي ينطوي 

عىل إجراءات مكلفة وطويلة للحصول عىل الطالق عىل أساس الرضر إذ يقع عبء اإلثبات عىل عاتق 

القانون عدد 65 لسنة 1993 مؤرخ يف 5/7/1993 يتعلق بإحداث صندوق ضام نالنفقة )الرائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 6/7/1993. 6
الفصل 56 من املجلة كام تم تنقيحه بالقانون عدد 20 لسنة 2008 واملؤرخ يف 4 مارس 2008 . 7
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الضحية.  وبوجٍه عام ال يقبل حكم القايض يف حاالت الطالق إال اإلدانة الجنائية أو اعرتاف املتهم كدليل 

عىل الرضر، وميثل العبء الكبري ملتطلبات اإلثبات واألدلة عائًقا يحول دون الحصول عىل الطالق عىل 

أساس الرضر. وتنص املادة 31 عىل التعويض عن الرضر املعنوي واملادي الذي يعاين منه أحد الزوجني، 

وبالنفقة الزوجية الشهرية التي يدفعها الزوج لزوجته السابقة حتى نهاية حياتها. وتُحتَسب الدفعات 

الشهرية وفًقا ملستوى معيشة املرأة قبل الطالق.

وفيام يخص الوالية والحضانة عىل األطفال، يتمتع الرجل بصفته رئيس العائلة بالوالية عىل األطفال داخل 

ع مجلة األحوال الشخصية  نقاّح املرشاّ الزوجة واألبناء عىل قدر حاله. وقد  األرسة وعليه أن ينفق عىل 

منذ 1993 مبقتىض القانون عدد 74 لسنة 1993 لتمكني املرأة من بعض صالحيات الوالية يف إطار تعاون 

فعند   .)23 الفصل  الزوجية(  بالواجبات  والقيام  املسؤوليات  ل  وتحماّ األرسة  تسيري شؤون  الزوجني عىل 

ا من حقوق األبوين )الفصل 57(.  الزواج يشرتك الوالدان يف الوالية عىل األطفال كام تكون الحضانة حقاّ

د صاحب الحضانة ويتاّخذ قرارات فورية  لكن يختلف الوضع عند الطالق إذ يتدخاّل قايض األرسة ليحداّ

الفضىل(  الطفل  اعتبارا ملصلحة  ذلك  املحضون، كل  وزيارة  والحضانة  والنفقة  املحضون  بسكن  تتعلاّق 

ا مصاريف شؤون املحضون فتكون من  الفصل 32 من املجلة. )ويف معظم الحاالت تسند الحضانة لألم. أماّ

ماله إن كان له مال وإال فمن مال أبيه. 

املحضون  بسفر  يتعلاّق  فيام  الوالية  صالحيات  ببعض  تتمتاّع  فهي  األم،  إىل  الحضانة  إسناد  صورة  ويف 

ودراسته والترصف يف حساباته املالية( الفصل 67(. وميكن للقايض أن يسند كل صالحيات الوالية إىل األم 

ف فيها أو تهاون يف القيام بالواجبات املنجراّة عنها عىل  الحاضنة إذا تعذر عىل الويل مامرستها أو تعساّ

الوجه اإلعتيادي أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول املقر أو ألي سبب يرضاّ مبصلحة املحضون )الفصل 

67(. ومتنح املادة 58 من قانون األحوال الشخصية للقضاة السلطة التقديرية يف منح الحضانة إىل األم 

أو األب عىل أساس املصلحة الفضىل للطفل، وحسب رشوط مختلفة » فإذا كان مستحق الحضانة أنثى 

يشرتط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما مل ير الحاكم خالف ذلك اعتبارا ملصلحة املحضون أو إذا كان 

الزوج محرما للمحضون أو وليا له أو يسكت من له الحضانة مدة عام بعد علمه بالدخول ومل يطلب حقه 

ا وولياّة عليه يف آن واحد «. فيها أو أنها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أماّ

وبخصوص املرياث، تستند أحكام مجلة األحول الشخصية يف الكتاب التاسع الخاص باملرياث إىل قواعد 

امللكية.   يف  الرجال  من  أقرانها  يرثه  ما  نصف  ترث  أن  يف  الحق  املرأة  تعطي  التي  اإلسالمية  الرشيعة 

وإىل حد اآلن مل ينقح املرشع املجلة من أجل إرساء املساواة عند انتقال امللكية عن طريق اإلرث رغم 
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املطالبة بذلك منذ 1999 من قبل الجمعيات النسوية ورغم وجود مشاريع ملراجعة فصول املجلة املتعلقة 

باملوضوع. وقد نقحت املجلة مرة واحدة سنة 1959 مبقتىض القانون عدد 77 لسنة 1959 لتمكني البنت 

أو البنات من التمتع بالحق يف املرياث الكامل عند غياب األخوة من الذكور.

 كل هذه الحقوق التي أقرتها املجلة لفائدة النساء تبقى منقوصة ألن الزواج ال يزال مرهونا برشط املهر 

الذي يدفعه الزوج للزوجة وألن األرسة ال تزال قامئة عىل سلطة األب الذي يحتكر رئاسة العائلة وألن األم 

العزباء غري معرتف بها والطفل املولود خارج إطار الزواج ال يتمتع بنفس حقوق األطفال املولودين داخل 

إطار الزواج وأخريا ألن انتقال امللكية عن طريق اإلرث اليزال غري متساٍو.

2.3 - الحقـــوق المتصلـــة بالجنسيـــة - مجلـــة الجنسيــــــة

يعرتف  ومل  ألطفالها،  جنسيتها  إسناد  يف  األم  بحق   1963 سنة  عند صدورها  الجنسية  مجلة  تعرتف  مل 

املرشع بهذا إال سنة 1993 وبرشط موافقة األب. ويف سنة 2010 ألغى املرشع هذا الرشط واعرتف لألم 

واألب بنفس الحقوق يف اسناد الجنسية لألطفال بعد تنقيح الفصل السادس الذي نص عىل أن » يكون 

تونسيا الطفل الذي ولد ألب تونيس أو ألم تونسية «. ورغم أهمية هذا التنقيح ال تزال إىل حد اآلن مجلة 

الجنسية تتضمن أحكاما متييزية. ففي حني تتحصل الزوجة األجنبية عىل الجنسية التونسية بعد زواجها 

من رجل تونيس تلقائيًا )إذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها األصلية متى تزوجت بأجنبي أو 

عند طلب الجنسية بترصيح وذلك حسب رشوط معينة(، ال ميكن أن يتحصل األجنبي املتزوج بتونسية 

عىل الجنسية التونسية إال بأمر، كام وتضيف املجلة رشوطاعديدة أخرى.

ويف سياق متصل مبظاهر التمييز بني املرأة والرجل يف القوانني الوطنية املتعلقة مبجاالت مثل الحقوق 

الفردية  الحريات  » لجنة  تقرير  تناول  األجانب،  ووضعية  الجنسية  عىل  الحصول  ورشوط  األرسية  

واملساواة « )» كوليب «( الصادر يف جوان 2018 يف قسمه الثاين الخاص بقضية املساواة بني املرأة والرجل 

واملساواة بني األطفال مختلف هذه املظاهر التمييزية، وخلص التقرير إىل وجود عديد األحكام التمييزية 

يف عدة نصوص قانونية مثل مجلة الجنسية التي ميزت بني املرأة والرجل فيام يتعلق برشوط الحصول 

عىل الجنسية، والقانون املتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية )القانون عدد 7 لسنة 1968( الذي تضمن 

أحكاما متيز بني التونسية املتزوجة من أجنبي واألجنبي املتزوج من تونسية ، ومجلة األحوال الشخصية 
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التي تضمنت أحكاما متييزية تتعلق مبسائل مثل رشوط الزواج كاملهر والوالية يف زواج القارص ومسألة 

يف  والتمييز  الحضانة  كالتمييز يف  باألبناء  والعالقة  الزوجية،  بالواجبات  املتصلة  األحكام  وكذلك  ة،  العداّ

الوالية والنفقة، وكذلك مختلف األحكام املتصلة بنظام املواريث.

وتقدمت اللجنة يف خامتة القم الثاين من تقريرها مبقرتح مرشوع قانون أسايس يتعلق بالقضاء عىل التمييز 

ضد املرأة وبني األطفال تضمن 17 فصال منها 13 فصال خصصت للمساواة بني املرأة والرجل، ووزعت 

هذه الفصول عىل ثالثة أقسام أولها يتعلق باملساواة يف قانون الجنسية والثاين يخص املساواة يف العالقات 

األرسية والثالث يتعلق باملساواة يف املرياث.

الشخصية )مرشوع  األحوال  بإمتام مجلة  يتعلق  قانون أسايس  الوزراء عىل مرشوع  وقد صادق مجلس 

التاسع من مجلة  قانون أسايس عدد 2018/90( نص فصله األول عىل إضافة باب سابع مكرر للكتاب 

األحوال الشخصية تحت عنوان » أحكام تتعلق بالتساوي يف املرياث «.

رغم نقائصه املتمثلة يف اإلبقاء عىل العمل بالقواعد السارية حسب إرادة الوارث يف قائم حياته كاستثناء 

نحو  أوىل  خطوة  ميثل  املرشوع  أن  األساسية  والحريات  اإلنسان  لحقوق  العليا  الهيئة  تعترب  للمساواة، 

تحقيق املساواة يف انتقال امللكية عن طريق اإلرث.

كام تعترب الهيئة العليا أن مختلف التوصيات واملقرتحات األخرى التي تضمنها تقرير لجنة » كوليب « 

وتقاسم  العائلة،  رئيس  املهر ومؤسسة  إلغاء مؤسسة  مثل  األرسية  بالعالقات  متصلة  مسائل  بخصوص 

السلطة يف الوالية عىل األبناء بني الزوجني، والتنصيص عىل نفس الرشوط للوالدين فيام يتعلق بحضانة 

الشأن  وكذلك  القرين.  اختيار  حرية  تقيد  التي  الرتتيبة  والنصوص  األحكام  وإلغاء  الطالق،  عند  األبناء 

املتزوجني  األجانب  والزوجات  األزواج  بني  املساواة  بخصوص  بالتقرير  وردت  التي  للتوصيات  بالنسبة 

واملتزوجات من تونسيني وتونسيات.

وفيام يتعلق باملساواة يف املواريث، تعترب الهيئة العليا أن املرشوع ميثل خطوة أوىل نحو تحقيق املساواة 

يف انتقال امللكية عن طريق اإلرث، مع أنها تعترب أن إبقاء املرشوع عىل العمل بالقواعد السارية حسب 

إرادة الوارث يف قائم حياته كاستثناء للمساواة يشكل نقيصة.
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2.4 - الحقــــــوق االجتمــاعيــة واالقتصــاديــــة - مجلــة الشغــل وقــانــون 
الوظيفــــــة العموميــــة  

ومع  النساء،  لفائدة  الحقوق  من  العديد  العمومية  الوظيفة  قانون  وكذلك  الشغل  مجلة  تضمنت 

عليها  التي صادقت  الدولية  االتفاقيات  عليه  ما نصت  مع  متوافقة  أحكامهام غري  بعض  تظل  ذلك 

الدولة التونسية، وخاصة ما نص عليه العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

عن  الصادرة  واالتفاقيات  النساء  املسلط عىل  التمييز  مظاهر  كل  بإلغاء  الخاصة  الدولية  واالتفاقية 

منظمة العمل الدولية.

2.4.1 - المساواة وعدم التمييز في التشريعات المحلية: االنسجام المحدود
  مع االتفاقيات الدولية

إقرار مبدأ عدم التمييز: بالرجوع إىل مجلة الشغل التي صدرت سنة 1966)8( أي بعد ميض سبع سنوات 

عىل موافقة الدولة التونسية عىل االتفاقية رقم 111 لسنة 1958 واالنضامم إلىها، نالحظ وجود نقائص 

غري  املنظامت  تحت ضغط   1993 سنة  إال  املجلة  هذه  يف  التمييز  عدم  مبدأ  إدراج  يتم  فلم  عديدة. 

الحكومية املستقلة التي طالبت بذلك يف إطار مجموعة من التوصيات التي قدمتها للسلطة السياسية 

سنة 1993 من أجل إقرار املساواة بني الجنسني يف كل املجاالت. وجاء الفصل 5 مكرر معتربا أنه » ال 

تعن  مل  لها «. كام  التطبيقية  والنصوص  املجلة  أحكام هذه  تطبيق  واملرأة يف  الرجل  بني  التمييز  ميكن 

مجلة الشغل بتحديد مفهوم التمييز ومل تستعمل املفهوم الوارد يف املادة األوىل من االتفاقية بل عىل 

العكس تجاهلته متاما. كام ال نجد أي أثر لرضورة تبني سياسيات تهدف اىل القضاء عىل التمييز يف مجال 

االستخدام واملهنة.

كام نالحظ نفس اليشء فيام يتعلق بقانون الوظيفة العمومية يف الفصول املتعلقة بالنساء العامالت يف 

القطاع العمومي إذ اكتفى الفصل 11 بالتنصيص عىل أنه: » ليس هناك أي ميز بني الجنسني يف تطبيق 

هذا القانون باستثناء األحكام الخاصة التي تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ يف هذا الصدد «)9(  

دون تحديد مفهوم التمييز ودون التنصيص عىل مجموعة اإلجراءات التي يجب اتخاذها من أجل القضاء 

عىل التمييز.

قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ يف 30 أفريل 1966 يتعلق بإصدار مجلة الشغل )الرائد الرسمي عدد 20، 1966/5/6(. 8
املحلية واملؤسسات . 9 العمومية  والجامعات  الدولة  العام ألعوان  األسايس  النظام  يتعلق بضيط   1983 لسنة 1983 مؤرخ يف 12 ديسمرب  قانون عدد 112 

العمومية ذات الصبغة اإلدارية )الرائد الرسمي عدد 82، 1983/12/13(
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أما االتفاقية رقم 111 لسنة 1958 بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة فهي تبدأ بتعريف التمييز يف املادة 

األوىل باعتباره:

أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل يقوم عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي  )أ ( 

السيايس أو األصل الوطني أو األصل االجتامعي، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ 

الفرص أو املعاملة يف االستخدام أو املهنة.

)ب (  أي متييز أو استبعاد أو تفضيل آخر يكون من آثاره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو 

املساواة يف املعاملة يف االستخدام أو املهنة تحدده الدولة العضو.

ويف الفقرة الثالثة من املادة األوىل حددت االتفاقية مفهوم االستخدام واملهنة عىل أنه يشمل: » إمكانية 

االستخدام  رشوط  وكذلك  معينة  مهن  وإىل  االستخدام  إىل  والوصول  املهني  التدريب  إىل  الوصول 

وظروفه «. كام نصت املادة 2 من االتفاقية عىل أن تتعهد: » كل دولة بصياغة وتطبيق سياسة وطنية 

ترمي إىل تشجيع تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف االستخدام واملهنة بإتباع نهج تناسب الظروف 

واملامرسات الوطنية بغية القضاء عىل أي متييز يف هذا املجال «. 

نتائج إقرار مبدأ عدم التمييز: تتصل هذه النتائج باملساواة يف األجور وبتشغيل النساء ليال وبعمل النساء 

تحت األرض وباملعاملة املتساوية والالئقة.

املساواة يف األجور: مل تقر مجلة الشغل املساواة يف األجور إذ اكتفى قانون الشغل بالتعرض يف العنوان 

الثاين إىل األجر واهتم بكيفية ضبط األجور وتحديد مفهوم األجر ودفع األجور والعقلة التوقيفية واإلحالة 

وبعض االمتيازات )الفصول 134 إىل151(، لكنه مل ينص عىل أن األجور تؤسس عىل املساواة بني العامل 

والعامالت لدى تساوي قيمة العمل.

ويتحدث دستور 2014 عن األجر العادل وال عن األجر املتساوي مام يطرح اشكالية فيام يتعلق بقاعدة 

لسنة 1951  االتفاقية عدد 100  تقتيض  املقابل  املحلية. يف  الترشيعات  أقرتها  التي  األجور  املساواة يف 

حول املساواة يف األجور التي صادقت عليها الدولة التونسية يف أكتوبر 1968، يف املادة 2 - فقرة 1 منها 

أن: » تشجع كل دولة عضو وسائل تتالءم مع األساليب السائدة يف تحديد معدالت األجور، عىل كفالة 

تطبيق مبدأ مساواة العامل والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية وأن تضمن التطبيق هذا 

املبدأ يف حدود عدم تعارضه مع تلك األساليب «.
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تشغيل النساء ليال: صادقت الدولة التونسية عىل االتفاقية الدولية رقم 89 لسنة 1948 املتعلقة بتشغيل النساء 

ليال وعىل الربوتوكول املتعلق بنفس املوضوع الصادر سنة 1990. وعمال بهذين النصني الدوليني فإنه ال يجوز 

تشغيل النساء ليال إال يف حاالت استثنائية يحددها القانون وهي عىل وجه الخصوص حاالت القوة القاهرة أو 
الحاالت التي يقتيض العمل فيها استعامل مواد أولية أو مواد يف طور املعالجة وتكون عرضة للتلف الرسيع.

وبعد املصادقة عىل الربوتوكول أصبح باإلمكان تشغيل النساء ليال مبا أن الفصل األول منه ميكاّن الدول 
من مراجعة الزمن اللييل لتمكني النساء من االشتغال بالليل بقرار من الجهات املعنية ومبوافقة املنظامت 
النساء  عىل  القاعدة  هذه  تنطبق  وال  بها.  املعمول  القوانني  تنقيح  وبعد  األعراف  ومنظامت  النقابية 

الحوامل أو النساء اللوايت وضعن أطفاال حديثا.

وعمال بهذا الربوتوكول تم سنة 1996 تعديل الفصل 68)10( من مجلة الشغل الذي اقتىض أنه: » ميكن 
تعديل الفرتة الليلية التي ال يجوز فيها تشغيل النساء واملنصوص عليها بالفصل 66 من هذه املجلة أو 

رفع تحجري تشغيل النساء ليال «.

وكام هو األمر بالنسبة للربوتوكول أضاف املرشع فصال جديدا وهو الفصل 68-3 مبقتىض نفس التعديل 
يحجر فيه تشغيل النساء ليال ملدة ستة عرش أسبوعا عىل األقل قبل وبعد الوضع منها مثانية أسابيع عىل 

األقل قبل التاريخ املتوقع للوضع)11(. 

استثناءات يف  األرض دون  النساء تحت  لعمل  عام  بتحجري  الشغل  اكتفت مجلة  األرض:  العمل تحت 

الفصل 77 الذي يقتيض أنه: » ال يجوز تشغيل النساء مهام كان سنهم واألطفال دون الثامنية عرش عاما 
بأعامل تحت األرض يف املناجم واملقاطع «. كام يحجر الفصل 78 استخدام النساء باملؤسسات وأقسام 
بينام  إيداعها.  أو  تحويلها  أو  القدمية  املعادن  اسرتجاع  بها عمليات  التي تجرى  الحظائر  أو  املؤسسات 
حجرت االتفاقية رقم 45 لسنة 1935 بشأن استخدام املرأة تحت سطح األرض يف املناجم مبختلف أنواعها، 
التي صادقت عليها الدولة التونسية سنة 1957، استخدام أي امرأة أيا كان سنها للعمل تحت األرض يف 
أي منجم )املادة 2( ونصت يف املادة الثالثة عىل مجموعة من االستثناءات بالنسبة للنساء اللوايت يشغلن 

مناصب يف اإلدارة وال يؤدين أعامال يدوية أو للنساء العامالت يف الخدمات الصحية وخدمات الرعاية أو 

اللوايت يقضني أثناء دراستهن فرتة تدريب يف أقسام املناجم الواقعة تحت األرض أو النساء اللوايت يتعني 
عليهن النزول أحيانا إىل أقسام املناجم الواقعة تحت األرض ألداء عمل غري يدوي.

القانون عدد 62 لسنة 1996 املؤرخ يف 15 جويلية 1996. )الرائد الرسمي عدد 59، 23/7/1996(. 10
نفس املصدر. 11
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املعاملة املتساوية والالئقة: مل يتعرض قانون الشغل عند صدوره سنة 1966 للتضييفات الجنسية التي 

ميكن أن تطال النساء يف أماكن العمل وال يتضمن تجرميا رصيحا للتحرش الجنيس، تاركا للقانون الجنايئ 

التعرض للتحرش الجنيس

وقد تبنت منظمة العمل الدولية حديثا يف جوان 2019 » االتفاقية رقم 190 بشأن القضاء عىل العنف 

والتحرش يف عامل العمل «، ونصت املادة الثانية من االتفاقية عىل ما ييل: » تحمي هذه االتفاقية العامل 

واألشخاص اآلخرين يف عامل العمل، مبن فيهم: املستخدمون كام يرد تعريفهم يف القوانني واملامرسات 

يف  الضالعون  واألشخاص  التعاقدي،  وضعهم  عن  النظر  بغض  العاملني  األشخاص  عن  فضال  الوطنية، 

الذين ميارسون سلطة صاحب  الوظائف واألفراد  التدريب...واملتطوعون والباحثون عن عمل وطالبو 

العمل أو واجباته أو مسؤولياته « وتضيف الفقرة الثانية من نفس املادة » تنطبق هذه االفاقية عىل 

املناطق  املنظم، وسواء يف  املنظم وغري  االقتصاد  السواء يف  العامة، عىل  أو  الخاصة  القطاعات  جميع 

الحرضية أو الريفية «. ومل تصادق تونس عىل هذه االتفاقية إىل حد اآلن.

أحكام  تطبيق  عىل  بالسهر  املكلفة  وهي  املرأة  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة  أصدرت  كام 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة التوصية رقم 19 لسنة 1992 واعتربت مبوجبها أن 

التحرش الجنيس عنف ضد النساء ومتييز عىل أساس الجنس تطبق يف شأنه أحكام االتفاقية مبا أنه ميكن 

أن يحدث إساءة بالغة للمساواة. واهتمت اللجنة بتعريف التحرش الجنيس وتحديد أركانه يف الفقرة 

18 من التوصية إذ جاء فيها: » تشمل املضايقة الجنسية أي سلوك مقيت ومتعمد أساسه الجنس مثل 

املالمسات البدنية والعروض املادية واملالحظات ذات الطابع الجنيس وعرض املواد اإلباحية واملطالب 

للصحة  مشكلة  يف  ويتسبب  مهينا  السلوك  هذا  يكون  أن  وميكن  بالفعل.  أو  بالقول  سواء  الجنسية 

والسالمة، وهو متييزي عندما تعتقد املرأة ألسباب معقولة أن اعرتاضها ييسء إىل وضعها يف العمل مبا 

يف ذلك توظيفها أو ترقيتها أو عندما يخلق بيئة عمل معادية «.

ولغاية تجريم التحرش الجنيس تم تنقيح املجلة الجنائية سنة 2004)12( يف باب االعتداء عىل الفواحش أي 

يف باب التعدي عىل األخالق الحميدة. وقد راجع املرشع هذه االحكام يف القانون الجديد عدد 58 لسنة 

2017 املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة ملزيد حامية النساء ضحايا التحرش الجنيس.

القانون رقم 73 لسنة 2004 مؤرخ يف 2 آوت 2004 )الرائد الرسمي عدد 63، 2004/08/06(. 12
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بصفة عامة حاول املرشع التونيس أن يحرتم أحكام االتفاقيات الدولية التي صادق عليها يف املجال املهني 

املجال  ترتك  إذ  منقوصة  األحيان  بعض  تظل محدودة ويف  الترشيعات  ولكن  واالقتصادي،  واالجتامعي 

مفتوحا لالنتهاكات والتأويالت الضيقة. واليوم وبعد اقرار الحق يف العمل يف ظروف الئقة يف الدستور البد 

من اإلعرتاف بأن العمل الالئق هو العمل الذي يحمي النساء من كل تعد عىل كرامتهن وعىل حقوقهن 

يف أماكن العمل.

2.4.2 - الحقوق الخصوصية بين التجاهل واالعتراف المحدود
حامية األمومة: مل تصادق تونس عىل كل االتفاقيات املتعلقة بحامية األمومة وهي االتفاقية رقم 3 لسنة 

1919، واالتفاقية رقم 103 لسنة 1952 واالتفاقية رقم 183 لسنة 2000 وتركت للقوانني االجتامعية مهمة 

االعرتاف بإجازة األمومة وتنظيمها. لكن الترشيعات املعمول بها ال تعرتف بعطلة األمومة إال بعد الوضع 

وبعد اإلدالء بشهادة طبية ومل تقر بعد رخصة الوالدين بل اكتفت باالعرتاف للنساء بعطلة األمومة بينام 

كان بإمكانها أن ترتك الخيار للوالدين للتمتع بهذه العطلة حسب أوضاعهام املهنية مثل ماهو معمول 

به يف عديد البلدان. كام حمل املرشع كل تبعات الحمل والوالدة وتربية األطفال للنساء بتمكينهن دون 

الرجال من اإلحالة عىل عدم املبارشة أو العمل نصف الوقت أو اإلحالة عىل التقاعد املبكر لرتبية طفل 

معاق أو صغري السن. ومن املهم أن نشري إىل أن العمل نصف الوقت ينجر عنه انخفاض األجر إىل الثلثني 

عالوة عىل املصاعب التي يواجهنها النساء عند رغبتهن فب العودة للعمل كامل الوقت وبكامل األجر، 

وهو إجراء يهم النساء املستخدمات يف الوظيفة العمومية أي أقل من 20 % من العدد الجميل للنساء 

العامالت بكامل الجمهورية.

ومل يتناول املرشع حقوق املهاجرات ومل يعرتف لهن بحقوق إنسانية واكتفى بالتعرض لهن عن طريق 

الردع ملعاقبة املهاجرين الذين يهاجرون بصورة غري قانونية ووضع رشوطا مجحفة عند استخدام اليد 

العاملة األجنبية يف الفصول 258 إىل 269 من مجلة الشغل. 

من  التي  املتساوية  واملعاملة  العائلية  املسؤوليات  ذوي  والعامالت  العاملني  بوضع  املرشع  يهتم  ومل 

لسنة 1981  االتفاقية عدد 156  تصادق عىل  مل  الدولة  أن  مبا  الجنسني  قبل  بها من  التمتع  املفروض 

املتعلقة » بتكافئ الفرص واملساواة يف املعاملة للعمل بني الجنسني العاملون ذوو املسؤوليات العائلية « 

التي تنطبق عىل العامل من الجنسني الذين لديهم مسؤوليات تتعلق بأطفالهم الذين يعيلونهم، عندما 

تحد هذه املسؤوليات من إمكانات االستعداد من أجل مزاولة نشاط اقتصادي وااللتحاق به واملشاركة 
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أو الرتقي فيه. وأدى عدم املصادقة عىل هذه االتفاقية إىل إلقاء املسؤوليات العائلية عىل كاهل املرأة 

عىل  باإلحالة  التمتع  من  الرجل  دون  املرأة  مكنت  بها  املعمول  االجتامعية  القوانني  أن  مبا  العاملة، 

عدم املبارشة ملدة سنتني قابلة للتجديد مرتني لتمكينها من القيام برتبية ولد أو عدة أوالد مل يبلغوا 

السادسة من عمرهم أو كانوا مصابني بعاهات تتطلب عناية مستمرة )الفصل 70 من قانون الوظيفة 

العمومية( وحملت النساء عبئ وظيفة اإلنجاب متجاهلة أنها وظيفة اجتامعية يتحمل عبأها الوالدان 

معا ومكنتها منذ 2006 من نظام نصف الوقت بثلثي األجر ومن اإلحالة عىل املعاش قبل سن الستني 

للعناية باألطفال املعاقني. 

الالئق  العمل  الدولة عىل االتفاقية رقم 189 بشأن  بالعامالت باملنازل مل تصادق  وأخريا وفيام يتعلق 

للعامل املنزليني التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية سنة 2011 والتي اعتربت مبثابة االعرتاف القوي 

استثناء  معالجة  أجل  من  للتحرك  والدعوة  الالئق  للعمل  واالجتامعية  االقتصادية  بالقيمة  والجدي 

العامالت والعامل املنزليني من الحامية القانونية واالجتامعية. ونظرا ألن النساء يشكلن األكرثية الساحقة 

من العامل املنزليني فإن االتفاقية الجديدة تعترب خطوة مهمة من أجل االرتقاء باملساواة عىل أساس 

االتفاقية  وقد حددت  النساء)13(.  الفئة من  الحقوق لصالح هذه  الحامية واملساواة يف  الجنس وضامن 

مفهوم العمل املنزيل عىل أنه العمل املؤدى يف أرسة أو أرس أو من أجل أرسة أو أرس )املادة1.أ( كام 

حددت املهام التي يقوم بها العامل املنزيل مثل الطبخ والتنظيف والغسيل والكوي واألعامل املنزلية 

العامة واالعتناء باألطفال واملسنني أو ذوي االعاقة إىل جانب االعتناء بالحديقة وحراسة املنازل وقيادة 

سيارة األرسة. وعرفت العامل املنزيل عىل أنه الشخص املستخدم يف إطار العمل املنزيل ويف إطار عالقة 

استخدام، واعرتفت له مبجموعة من الحقوق اإلنسانية وحاميته من االساءة واملضايقات والعنف ورشوط 

استخدامه واألجر ودوام العمل والسالمة والصحة املهنيني والضامن االجتامعي وطرق الدفاع عن حقوقه.

يف املقابل اكتفى القانون املعمول به يف تونس قبل 2017 وهو القانون عدد 25 لسنة 1965 املتعلق 

بحالة عملة املنازل )املؤرخ يف غرة جويلية 1965(، كام تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 )املؤرخ 

للعامل  االعرتاف  السابق( دون  باملنازل )16 سنة بدل 14 يف  العمل  بتحديد سن  أفريل 2005(  يف 4 

مبقتىض  القانون  هذا  إلغاء  تم  وقد  املعنية)14(.  الجهات  إعالم  يتم  أن  عىل  متساوية  بحقوق  املنزليني 

القانون عدد 58 لسنة 2017 املتعلق بالقضاء عىل العنف املسلط عىل املرأة )الفصل 43(.

مكتب العمل الدويل بجنيف. ملحة رسيعة عن االتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201.العمل الالئق للعامل املنزليني. منظمة العمل الدولية. جينيف.2012.. 13
قانون عدد25-65 مؤرخ يف 1/7/1965 متعلق بوضع العاملني باملنازل كام تم تعديله مبقتىض قانون عدد32-2005 مؤرخ يف 4/4/2005 )القانون عدد 62 . 14

لسنة 1996 املؤرخ يف 15 جويلية 1996. )الرائد الرسمي عدد 59، 23/7/1996(
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2.5 - حمايـة النســــاء من العنــــف - قانون القضــــاء على العنف المسلط 
على النســــاء)15(   

  

• الوقاية والحامية من العنف املسلط عىل النساء: صدر القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017 املؤرخ 	

يف 11 أوت 2017 املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة، ويهدف هذا القانون حسب ما جاء يف 

فصله األول إىل: » وضع التدابري الكفيلة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة القائم عىل أساس التمييز 

بني الجنسني من أجل تحقيق املساواة واحرتام الكرامة اإلنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم 

عىل التصدي ملختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحامية الضحايا والتعهد به «.

ومن ميزات هذا القانون أنه ينطبق عىل كل أشكال العنف مهام كان مجاله وأياّا كان مرتكبوه )الفصل 

الثاين( وأنه يعتمد التعريفات املتفق عليها دوليا يف ما يتعلق بالعنف ضد املرأة وتدعميا ملا جاء يف اإلعالن 

العاملي للقضاء عىل العنف املسلط عىل النساء.)16( واملالحظ انه مل يكتف بتوضيح مجاالت العنف كام 

نصت عليها املادة الثانية من اإلعالن  بل صنف أشكال العنف وتوسع فيها إذ قام بتعريف مختلف أنواع 

العنف وهي  العنف املادي والعنف املعنوي والعنف الجنيس والعنف السيايس والعنف االقتصادي.

وألول مرة نجد يف القانون التونيس تعريفا للتمييز ضد املرأة اعتامدا عىل التعريف الذي جاءت به اتفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ومضيفا إىل كل أشكال التمييز املسلط عىل النساء عىل أساس 

الجنس التمييز بسبب الظروف االقتصادية واالجتامعية أو الحالة الصحية أو اللغة أو اإلعاقة، حيث عراّف 

الفصل الثالث التمييز ضد املرأة عىل أنه » كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها 

النيل من االعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات عىل أساس املساواة التامة والفعلية يف امليادين 

املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، أو إبطال االعرتاف للمرأة بهذه الحقوق أو متتعها 

بها ومامرستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف 

االقتصادية واالجتامعية أو الحالة املدنية أو الصحية أو اللغة أواالعاقة «.

كام تضمن القانون تعريفا للتمييز اإليجايب )وهي سابقة يف القانون التونيس( حيث أقر أنه » ال تعترب 

متييزا اإلجراءات والتدابري اإليجابية الرامية إىل التعجيل باملساواة بني الجنسني «.

قانون أسايس عدد 58 لسنة 2017مؤرخ يف 11/8/2017 يتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة )الرائد الرسمي عدد 65، 15/8/2017(. 15
إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة اعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها 48 / 104 املؤرخ يف 20 ديسمرب1993 . 16
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املرأة  تعريف  مثل  باملوضوع  املتصلة  األساسية  التعريفات  بعض  تضمن  أنه  القانون  ميزات هذا  ومن 

والضحية )املرأة واألطفال املقيمني معها الذين أصيبوا برضر بدين أو معنوي أو عقيل أو نفيس أو اقتصادي، 

أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم عن طريق أفعال أو أقوال أو حاالت إهامل تشكل انتهاكا 

للقوانني الجاري بها العمل(.

وتعترب الهيئة العليا أن القانون تبنى مقاربة حقوق اإلنسان يف تحديد مفهوم العنف )خاصة يف الفصل 

الرابع( الذي يقدم املبادئ العامة التي يقوم عليها التعهد باملرأة ضحية العنف واألطفال املقيمني معها 

والتي تكمن خاصة يف اعتبار العنف ضد املرأة شكال من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوق اإلنسان. ومن 

بني أبرز املكاسب التي حققها أنه توخى املقاربة الشاملة التي تقوم عىل أربع ركائز ملقاومة العنف وهي 

الوقاية من العنف وحامية املرأة الضحية وتجريم مرتكب العنف واإلحاطة باملرأة الضحية.

عالوة عىل التنصيص عىل إلتزام الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط اإلسرتاتيجية والربامج املشرتكة 

أو القطاعية بهدف القضاء عىل العنف املسلط عىل النساء، أكد القانون عىل رضورة اتخاذ كل التدابري 

الرضورية للقضاء عىل كل املامرسات التمييزية ضد املرأة خاصة عىل مستوى األجر والتغطية االجتامعية 

أو مرضة  أو مهينة  للمرأة وتشغيلها يف ظروف قاسية  االقتصادي  القطاعات ومنع االستغالل  يف جميع 

بصحتها وسالمتها وكرامتها.

والشباب  والصحة  والثقافة  املهني  والتكوين  العايل  والتعليم  بالرتبية  املكلفة  الوزارات  من  طالب  كام 

والرياضة والطفولة والشؤون الدينية أن تضع برامج تعليمية وتربوية تهدف إىل نبذ ومكافحة العنف 

والتمييز ضد املرأة وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني والتثقيف الصحي والجنيس. 

وطالب القانون وزارة الصحة بوضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد املرأة يف التدريس الطبي يف 

جميع املستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد املرأة والوقاية منه والفحص والعالج واملتابعة 

وتقديم  العنف  باستقبال ضحايا  فضاءات خاصة  وتوفري  معها  املقيمني  واألطفال  باملرأة  التعهد  بغرض 

ملختلف  املالئم  التدريب  بتوفري  االجتامعية  الشؤون  وزارة  وطالب  لهم.  والنفسية  الصحية  الخدمات 

املتدخلني اإلجتامعيني وخاصة منهم االخصائيني االجتامعيني بغاية متكينهم من أدوات التدخل والتعهد 

باملرأة ضحية العنف.
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أما وزارة العدل ووزارة الداخلية فقد طالبهام بوضع برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد املرأة يف 

التدريس والتكوين يف املؤسسات املعنية لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا النساء ضحايا العنف. 

كام دعا وزارة العدل إىل اتخاذ كل التدابري إلعادة تأهيل مرتكب جرمية العنف ضد املرأة وإعادة إدماجه 

يف الوسط العائيل واالجتامعي. كام طالب وزارة املرأة بارساء آليات رشاكة وتعاون مع منظامت املجتمع 

املدين والعمل عىل دعمها والتنسيق معها.

وطنية  كآلية  املرأة «  العنف ضد  ملناهضة  الوطني  » املرصد  إنشاء  عىل   40 الفصل  يف  القانون  ونص 

الصلة  ذات  والسياسات  الترشيعات  تنفيذ  ومتابعة  وتوثيقها،  النساء  ضد  العنف  حاالت  رصد  تتوىل 

وتقييم نجاعتها، وذلك يف تعاون وثيق مع منظامت املجتمع املدين والهيئات الدستورية املعنية بحقوق 

البحوث واملساهمة يف إعداد االسرتتتيجات والسياسات، وتأهيل املتدخلني يف مجال  اإلنسان،، وإنجاز 

مناهضة العنف ضد املرأة. كام نص تفس الفصل عىل رضورة تعاون املرصد مع منظامت املجتمع املدين 

والهيئات الدستورية املعينة بحقوق اإلنسان. وقد صدر األمر الحكومي املتعلق بإنشاء املرصد يف مطلع 

سنة 2020.)17( 

كام تعرض القانون إىل دور وسائل اإلعالم طالبا منها العمل عىل توعية املواطنني مبخاطر العنف ضد املرأة 

وأساليب مناهضته والوقاية منه وتكوين العاملني يف املجال اإلعالمي عىل التعاطي مع العنف املسلط 

عىل النساء يف ظل احرتام أخالقيات املهنة وحقوق اإلنسان واملساواة وعدم اإلشهار وبث املواد اإلعالمية 

التي تحتوي عىل صور منطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة املرأة أو املكرسة للعنف املسلط 

عليها أو املقللة من خطورته.

وحدد القانون مجموعة الحقوق التي تتمتع بها املرأة الضحية والتي توفر لها الحامية القانونية املتناسبة 

مع طبيعة العنف املسلط عليها وحق النفاذ إىل املعلومة واإلرشاد القانوين والتمتع وجوبا باإلعانة العدلية 

والتعويض العادل لضحايا العنف يف صورة استحالة التنفيذ عىل املسؤول عنه واملتابعة الصحية والنفسية 

واملرافقة االجتامعية املالمئة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعيايت عند االقتضاء واإليواء الفوري يف حدود 

اإلمكانيات املتاحة. كام أقر واجب إشعار الجهات املختصة من طرف كل شخص مبن يف ذلك الخاضع للرس 

املهني حال علمه أو مشاهدته حالة عنف.

أمر حكومي عدد 126 لسنة 2020 مؤرخ يف 25/2/2020 يتعلق بإحداث مرصد وطني ملناهضة العنف ضد املرأة وضبط تنظيمه اإلداري واملايل وطرق سريه . 17
)الرائد الرسمي عدد 17، 28/2/2020(
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• تجريم مرتكب العنف: تعلق الركن الثالث من القانون بتجريم مرتكبي العنف فقام مبراجعة بعض 	

الفصول من املجلة الجزائية أوبإضافة فصول جديدة لها خاصة فيام يتعلق ببعض الجرائم عندما 

تكون الضحية طفال أو إمرأة يف حالة استضعاف، أو إذا كان الفاعل من أصول الضحية أوفروعها من 

أي طبقة أو كانت له سلطة عىل الضحية وقام باستغالل نفوذه.

وعالوة عىل الفصول الجديدة التي أضافها للمجلة الجزائية، تضمن القانون عنارص جديدة أهمها ما جاء 

يف الفصول التالية:

• الفصل 17 حول مضايقة امرأة يف فضاء عمومي.	

• الفصل 18 حول ارتكاب عنف سيايس.	

• الفصل 19 حول ارتكاب متييز أو عنف اقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عنه حرمان املرأة من 	

مواردها االقتصادية او التحكم فيها، التمييز يف األجر عن عمل متساوي القيمة، التمييز يف املسار 

املهني مبا يف ذلك الرتقية والتدرج يف الوظائف.

• الفصل 20 حول تشغيل األطفال كعملة منازل.	

• الفصل 21 حول ارتكاب متييز إذا ترتب عنه حرمان أو تقييد متتع الضحية بحقوقها أو الحصول 	

عىل منفعة أو خدمة، منع الضحية من مامرسة نشاطها بصورة عادية، رفض تشغيل الضحية أو 

فصلها عن العمل أو معاقبتها.

• الرابع 	 الركن  هذا  يتصل  المتخصصة:  الأمنية  والوحدات  القضاة  والخدمات:  اإلحاطة  اجراءات 

وكيل  تكليف  مثل  العنف  ضحايا  بالنساء  اإلحاطة  توفر  التي  واملؤسسات  والخدمات  باإلجراءات 

الجمهورية مساعدا له أو أكرث بتلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف ضد املرأة ومتابعة األبحاث فيها 

وتخصيص فضاءات مستقلة داخل املحاكم االبتدائية تضم القضاة املختصني بقضايا العنف ضد املرأة 

عىل مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء األرسة

بكل منطقة  املرأة  العنف ضد  بالبحث يف جرائم  إحداث وحدة متخصصة  القانون عىل  كام نص 

أمن أو حرس وطني يف جميع واليات الجمهورية تضم بني عنارصها نساء، وتتوىل بعد حصولها عىل 

بالغ أو اشعار بحالة عنف بالتحول فورا عىل عني املكان بعد إعالم وكيل الجمهورية وإعالم الضحية 

وجوبا بجميع حقوقها مبا يف ذلك املطالبة بحقها يف الحامية من طرف قايض األرسة واتخاذ إحدى 
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الوسائل الحامئية للمرأة واألطفال املقيمني معها مثل نقلهم إىل أماكن آمنة أو إىل املستشفى لتلقي 

اإلسعافات األولية عند إصابتهم بأرضار بدنية وإبعاد املظنون فيه من املسكن أو منعه من االقرتاب 

من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها.

• الضامنات القانونية للمرأة ضحية العنف: من الضامنات التي جاء بها القانون معاقبة عون األمن التابع 	

للوحدة املختصة بالبحث يف الجرائم الذي يقوم بالضغط عىل الضحية أو ميارس أي نوع من أنواع اإلكراه 

لحملها عىل التنازل عىل حقوقها أو لتغيري مضمون شكواها او الرجوع فيها. كام منع اجراء املكافحة مع 

املظنون فيه بدون برضا الضحية يف جرائم العنف. ونص عىل متكني ضحية الجرائم الجنسية من سامعها 

بحضور إخصايئ نفساين أو اجتامعي عند الطلب وعىل وجوب سامع الطفل الضحية يف الجرائم الجنسية 

بحضور إخصايئ نفساين أو إجتامعي. وحجر سامع الطفل ضحية جرمية جنسية أكرث من مرة عىل أن يتم 

تسجيل سامعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة وأال تتم مكافحته مع املظنون فيه.

• دور قايض األرسة يف حامية املرأة ضحية العنف: نص القانون عىل أن اختصاص قايض األرسة يشمل 	

النظر يف مطلب الحامية، واتخاذ مجموعة من التدابري مبوجب قرار الحامية مثل منع املطلوب من 

االتصال بالضحية أو األطفال املقيمني معها أو إلزامه بالخروج من املسكن العائيل يف حاالت الخطر 

أو  بالضحية  الخاصة  باملمتلكات  اإلرضار  بعدم  وإلزامه  معها  املقيمني  بأطفالها  أو  بالضحية  امللم 

األطفال املشمولني بقرار الحامية أو األموال املشرتكة أو الترصف فيها أو اسقاط الحضانة أو الوالية 

عنه وتحديد اجراءات الزيارة مع مراعاة املصلحة الفضىل للطفل.

2.6 - حماية النساء من االتجار - قانون منع االتجار باألشخاص ومكافحته

صادق مجلس نواب الشعب عىل القانون األسايس عدد 61 لسنة 2016 املتعلق مبنع االتجار باألشخاص 

ومكافحته. ويهدف القانون إىل ملئ فراغ قانوين يف مجال االتجار باألشخاص ويتنزل ضمن احرتام الدولة 

التونسية اللتزاماتها الدولية الناتجة عن املصادقة عىل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص 

وخاصة النساء واألطفال )بروتوكول » بالرمو «( املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة 

عرب الوطنية، سنة 2003 مبقتىض القانون عدد 5 لسنة 2003.
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النساء  وخاصة  األشخاص  لها  يتعرض  أن  ميكن  التي  االستغالل  أشكال  كل  القانون  مينع  الغرض  ولهذا 

ويطالب  ومساعدتهم.  ضحاياه  وحامية  مرتكبيه  وزجر  بهم  االتجار  من  بالوقاية  ومكافحتها  واألطفال 

بدعم التنسيق الوطني والتعاون الدويل يف مجال مكافحة االتجار باألشخاص يف إطار االتفاقيات الدولية 

واإلقليمية والثنائية املصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

ومن ميزات هذا القانون أنه قدم تعريفا ألهم املصطلحات الواردة فيه وخاصة مصطلح االتجار باألشخاص 

وحالة االستضعاف والسخرة أو الخدمة قرسا واالسرتقاق واملامرسات الشبيهة بالرق واالستبعاد واالستغالل 

الجنيس والجامعة اإلجرامية املنظمة والوفاق والجرمية عرب الوطنية والجرمية املنظمة والضحية.

• تنقيلهم 	 أو  نقلهم  أو  أو تجنيدهم  باألشخاص استقطابهم  اتجارا  االتجار باألشخاص: يعد  تعريف 

أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو ايوائهم أو استقبالهم باستعامل القوة أو السالح أو التهديد بها 

أو غري ذلك من أشكال اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل حالة استضعاف أو 

استغالل نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له 

سيطرة عىل شخص أخر وذلك بقصد االستغالل أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك األفعال 

أو بوضعه عىل ذمة الغري الستغالله.

ويشمل االستغالل استغالل بغاء الغري أو دعارته أو غريها من أشكال االستغالل الجنيس أو السخرة أو 

الخدمة قرسا أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق أو االستبعاد أو التسول أو نزع االعضاء أو األنسجة 

او الخاليا أو األمشاج او األجنة أو جزء منها أو غريها من أشكال االستغالل االخرى 

وتضمن القانون املحاور الكربى لسياسة الدولة واإلسرتاتيجية الوطنية يف مجال مكافحة االتجار باألشخاص، 

كام حدد أهم أشكال االتجار باألشخاص. وينطبق القانون عىل جرائم االتجار باألشخاص املرتكبة داخل 

االتجار  كيفية زجر  يوضح  التونسية. كام  املحاكم  اختصاص  أو خارجه وذلك يف حدود  الوطني  الرتاب 

واإلجراءات  التشديد  أو  التخفيف  بظروف  التمتع  واإلعفاءات ورشوط  والعقوبات  وحاالته  باألشخاص 

الخاصة بالجرائم املرتكبة خارج االقليم الوطني.

الوزارات  تتألف من ممثلني عن  باألشخاص، وهي  االتجار  الوطنية ملكافحة  الهيئة  القانون  كام أحدث 

املختصة وممثلني اثنني عن الجمعيات ذات الصلة مبجال مكافحة االتجار باألشخاص. وتتوىل الهيئة عىل 
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اآلليات  واقرتاح  ومكافحته  باألشخاص  االتجار  منع  إىل  تهدف  وطنية  اسرتاتيجية  الخصوص وضع  وجه 

واصدار  الضحايا  مساعدة  آليات  وكذلك  واملبلغني  والشهود  الضحايا  حامية  إجراءات  بتطبيق  الكفيلة 

الضحايا  املتدخلني برصد عمليات االتجار باألشخاص وبالتعرف عىل  الكفيلة بتمكني  التوجيهية  املبادئ 

العمومية والخاصة املتدخلة  الهياكل  الهيئة الجهود بني مختلف  الالزمة لهم. وتنسق  وتوفري املساعدة 

يف القطاعات التي لها صلة بظاهرة االتجار باألشخاص. كام تعمل الهيئة عىل نرش الوعي بني املواطنني 

حول خطورة االتجار باألشخاص وتنظم حمالت توعوية يف الغرض، وأنشطة تدريبية ملختلف املتدخلني، 

وإسناد تدخالت السلط العمومية يف مجال حامية الضحايا ورعايتهم، واستحداث آليات ملساعدة الضحايا 

وحاميتهم.

التي ينتفع  الرابع آليات الحامية واملساعدة  بابه  القانون يف  وبخصوص آليات الحامية واملساعدة قدم 

بها الضحايا والشهود واملبلغون وكل من تكفل بأي وجه من األوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر 

بإحدى جرائم االتجار باألشخاص والتدابري الكفيلة بالحامية الجسدية والنفسية عند االقتضاء. ميكن أن 

تنسحب هذه التدابري عند االقتضاء عىل أرس الضحايا وكل من يخىش استهدافه من أقاربائهم. وتتعلق 

هذه التدابري واإلجراءات بقيام قايض التحقيق أو غريه من الهيئات القضائية يف حاالت الخطر امللم بإجراء 

أعامل البحث أو اإلذن بانعقاد الجلسة بغري مكانها املعتاد مع ضامن حق املتهم يف الدفاع عن نفسه. كام 

ميكن لألشخاص املشمولني بالحامية تعيني محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية املختص ترابيا والطلب 

بعدم الكشف عن هويتهم. وللمظنون فيه أو نائبه أن يطلب من الهيئة القضائية املتعهدة الكشف عن 

هوية األشخاص املشمولني بالحامية. وميكن للهيئة القضائية املتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب 

من ممثل النيابة العمومية أو بناء عىل طلب كل من له مصلحة يف ذلك إجراء الجلسات بصورة رسية. 

ويف كل الحاالت يتعني احرتام املعطيات الشخصية للضحايا.

وعن آليات املساعدة التي تقوم بها الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص فهي تتعلق أساسا بتوفري 

املساعدة الطبية لضامن التعايف الجسدي والنفساين للضحايا الذين يتمتعون عند االقتضاء مبجانية العالج 

والتداوي بالهياكل الصحية العمومية، وكذلك توفري املساعدة االجتامعية لتيسري إعادة ادماج الضحايا يف 

الحياة االجتامعية، وإيوائهم يف حدود االمكانيات املتاحة ومساعدتهم عىل تسوية وضعيتهم والحصول 

عىل التعويض املناسب من األرضار الالحقة بهم توفري املساعدة القضائية لهم.
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2.7 - المجـلـــة الجزائيـــــة – األحكـــام المتصلـــة بحقـــوق النســــاء:

2.7.1 - التعديـــالت التــي أدخلهــا قــانون القضــاء علــى العنــف ضــد المــــرأة 
  علــــى المجلــــة الجزائيــــة:

نصت الفصول 15 و16 و42 من قانون القضاء عىل العنف ضد املرأة عىل إدخال جملة من التعديالت 

عىل بعض فصول املجلة الجزائية، وجاءت هذه التعديالت إجامال لتوفري مزيد من الحامية للمرأة ضحية 

العنف وذلك من خالل التنصيص عىل الجوانب التالية:

• إقرار جملة من الضامنات ملزيد الحامية من العنف	

• تعريف أدق وأشمل للعنف مع إضافة جرائم جديدة )مثل الفصل 221 حول برت جزيئ أو كيل 	

للعضو التناسيل للمرأة، والفصل 223 حول التهديد باستعامل السالح

• تعريف االغتصاب بشكل أكرث وضوحا )الفصل 227(	

• تعريف سفاح القرىب بأكرث وضوحا )الفصل 227 جديد مكرر(	

• حامية املرأة ضحية التحرش مع تعريف التحرش الجنيس مع توسيع املفهوم )الفصل 226(	

• توفري الحامية لعملة املنازل وتجريم تشغيل األطفال	

• توسيع مفهوم مرتكب العنف حيث مل يعد العنف مقترصا عىل الزوج يف العالقات األرسية بل 	

امتد إىل أحد الزوجني أو أحد املفارقني أو أحد الخطيبني أو أحد الخطيبني السابقني )الفصول 208 

جديد، و218، و219، و222، و224، و226، و227 مكرر جديد(

• تشديد العقاب يف حاالت العنف الزوجي )الفصل 208 و219 و222 و(	

• اعتبار االستضعاف كظرف من ظروف التشديد )الفصل 224(	

• الغاء امكانية ايقاف التتبعات أو املحاكمة أو تنفيذ العقوبة من قبل الزوجة )الفصالن 	

218 و319(

• )الفصل 227 	 للمجني عليه يف حالة مواقعة قارص بدون عنف  العقاب  الحد من االفالت من 

جديد مكرر(

• حامية البنت التي فر بها شخص حيث ألغى القانون الذي كان ينص أن زواج الجاين بالبنت التي 	

فر بها يوقف املحاكمة او تنفيذ العقاب )الفصل 239(

• تجريم االعتداء املتكرر عىل القرين بالقول أو باإلشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة 	

الضحية أو اعتبارها أو يؤثر عىل سالمتها النفسية أو بدنية )الفصل 224 مكرر(
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2.7.2 - أحكام إضافية متصلة بحقوق النساء في المجلة الجزائية 
• الحق يف اإلجهاض: تسمح املجلة الجزائية يف الفصل 214 بالتمتع بالحق يف االجهاض عند الطلب 	

ويف رشوط معينة تتصل باملدة التي ميكن فيها أن تجهض املرأة، إذ نصت عىل أن يتم اإلجهاض 

يف أجل ال يتجاوز األشهر الثالثة األوىل من الحمل ومن طرف طبيب مبارش ميارس مهنته بصفة 

قانونية يف مؤسسة اسشفائية أو صحية أو يف مصحة مرخص فيها. كم يسمح القانون باالجهاض 

بعد األشهر الثالثة األوىل من الحمل إذا كان هناك خطر عىل صحة املرأة أو الطفل.

• عدم تجريم االغتصاب الزوجي: مل تجرم املجلة الجزائية وال القانون الخاص بالقضاء عىل العنف 	

الفصل 23 من مجلة األحوال الشخصية يطلب من كال  الزوجي، كام أن  املرأة االغتصاب  ضد 

الزوجني القيام بواجباتهم الزوجية حسبام يقتضيه العرف والعادة.

• تجريم املثلية الجنسية: يعاقب الفصل 230 من املجلة الجزائية املثليني الجنسيني حتى وإن كان 	

ذلك بالرتايض ويف الفضاءات الخاصة.

الجزء الثاني - اإلطار المؤسســـاتي / المؤسســـات الفـــاعلة 
      في مجـــال حقـــوق النساء 

تنقسم املؤسسات الفاعلة يف مجال حقوق النساء إىل مؤسسات رسمية ومؤسسات غري رسمية. وتنقسم 

املؤسسات الرسمية بدورها إىل:

• واملؤسسات 	 السن،  وكبار  والطفولة  واألرسة  املرأة  وزارة  ومنها  إدارية  صبغة  ذات  مؤسسات 

الواقعة تحت إرشافها

• املؤسسات الرسمية ذات الصبغة االستشارية	

• املؤسسات الرسمية الترشيعية	

• املؤسسات الرسمية املحلية.	

أما املؤسسات غري الرسمية فتتألف أساسا من املنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال حامية حقوق 

املرأة والنهوض بها.
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وزارة المــــرأة واألســــرة والطفولــــة وكبــــار السن  .1

حدد األمر عدد 2020 لسنة 2003 مشموالت الوزارة فنص عىل أنها تعمل عىل تنفيذ سياسة الحكومة يف 

مجاالت املرأة واألرسة والطفولة وعىل إيالء العناية الخاصة باملرأة والطفولة ذات االحتياجات الخصوصية 

املجال  يف  والدراسات  بالبحوث  القيام  وعىل  واألرسة  والطفولة  باملرأة  تتعلق  اعالمية  خدمات  وتقدم 

واالرشاف عىل املؤسسات التي تعمل يف نفس املجال.

تضم الوزارة مجموعة من الوحدات نذكر منها وحدة الترصف حسب األهداف ملتابعة برنامج ترسيخ 

املساواة بني النساء والرجال التي أحدثت باألمرالحكومي عدد 114 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 أوت 2016 

وهي مكلفة بالترصف املايل واإلداري للربنامج واعداد وتنفيذ برامج العمل السنوية وإدماج مقاربة النوع 

االجتامعي واالرتقاء مبساهمة املرأة يف املجاليني االقتصادي واالجتامعي واملساهمة يف تقليص الفوارق بني 

الجنسني والعنف املبني عىل النوع االجتامعي وانجاز الخطة االتصالية للربنامج.

العنف  بالقضاء عىل  املتعلق  القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017  الوزارة مبقتىض أحكام  وقد كلفت 

ضد املرأة بتلقي التقارير ومختلف البيانات من باقي الوزارات والهيئات العمومية وإحالتها إىل املرصد 

الوزارات والهياكل واملؤسسات  بالتنسق بني مختلف  أيضا  املرأة. وكلفت  العنف ضد  الوطني ملناهضة 

العمومية املتدخل يف مجال مناهضة العنف ضد املرأة.

المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة  .2

يف  املؤرخ   2013 لسنة  عدد4063  األمر  واألرسة مبقتىض  املرأة  لشؤون  الجهوية  املندوبيات  إحداث  تم 

16 سبتمرب 2013 كام تم تنقيحه باألمر عدد 3673 لسنة 2014 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2014. ونص األمر 

املشار إليه عىل إحداث مندوبية جهوية بكل والية من واليات الجمهورية. وهي مؤسسة عمومية ذات 

صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية وباالستقالل املايل مكلفة بتمثيل الوزارة عىل املستوى الجهوي 

مع  بالتعاون  الجهة  مستوى  سياستها عىل  وبتنفيذ  تدخلها  مبجال  املتصلة  اللجان  جميع  واملشاركة يف 

الوزارة. وهي  من  تتمتع مبنح  التي  الجمعيات  برامج  وتنفيذ  ومبتابعة وضع  واملحلية  الجهوية  السلط 

تعمل أيضا عىل دعم التكامل والتعاون بني القطاعني العام والخاص والنهوض بجودة الخدمات املقدمة 
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والفني  واملايل  اإلداري  اإلرشاف  وكذلك  بالنظر،  إليها  الراجعة  العمومية  واملؤسسات  املصالح  قبل  من 

عىل مختلف الهياكل واملؤسسات التابعة لها واإلرشاف عىل رسكلة وتكوين األعوان الراجعني لها بالنظر 

والعمل عىل تطبيق النصوص الترشيعية والرتتيبية ذات الصلة.

مركز البحوث والدراسات واالعالم والتوثيق حول المراة  .3

القانون عدد 121 لسنة 1992  البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة مبقتىض  أحدث مركز 

املؤرخ يف 29 ديسمرب 1992 وتم تنظيمه باألمر عدد 1205 لسنة 1999 املؤرخ يف 31 ماي 1999. وتتمثل 

مهام املركز يف تشجيع الدراسات والبحوث حول املرأة وجمع املعلومات والبيانات والوثائق املتصلة بوضع 

املرأة والسهر عىل نرشها وتطوير إعالم كفيل بإبراز حقوقها وتوسيع مجاالت مشاركتها وذلك بتنظيم 

الندوات وامللتقيات واأليام الدراسية واملعارض وإعداد التقارير حول منزلة املرأة يف املجتمع بطلب من 

السلط املختصة يف نطاق بلورة سياسة الحكومة وضبط برامجها يف هذا املجال، ومد الوزارات واملنظامت 

التي تطلب ذلك باملشورة حول املسائل املتعلقة باملرأة.

4.    مجلس النظراء للمساواة وتكافئ الفرص بين المرأة والرجل 

أحدث املجلس مبقتىض األمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 مؤرخ يف 25 ماي 2016 وتتمثل مهامه يف 

العمل عىل إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف التخطيط والربمجة والتقييم ويف امليزانية للقضاء عىل جميع 

أشكال التمييز بني املرأة والرجل وتحقيق املساواة بينهام يف الحقوق والواجبات. وهو مكلف عىل وجه 

الخصوص بإنجاز املهام التالية:

• إعداد الخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتامعي	

• النوع 	 مقاربة  إلدراج  الوطنية  للخطة  القطاعية  السنوية  التنفيذية  الخطط  عىل  املصادقة 

االجتامعي ومتابعة إنجازها وتقييمها

• بخصوص 	 املقرتحات  وتقديم  االجتامعي  النوع  مقاربة  إدراج  تواجه  التي  الصعوبات  رصد 

اإلصالحات الترشيعية والرتتيبية واإلجراءات اإلدارية لتجاوز تلك الصعوبات

• إعداد برنامج وطني للتكوين يف مجال النوع االجتامعي	
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• إعداد تقارير دورية سنوية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتامعي	

• إبداء الرأي حول مشاريع النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق املرأة التي يعرضها عليه رئيس 	

الحكومة

المرصد الوطنــــي لمنــــاهضة العنــــف ضــــد المــــرأة   .5

نص الفصل 40 من القانوين األسايس عدد 58 لسنة 2017 املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة عىل 

إحداث » املرصد الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة « ووضعه تحت إرشاف الوزارة املكلفة باملرأة. وقد 

تم إحداث املرصد يف بداية 2020 مبقتىض األمر الحكومي عدد 126 املؤرخ يف 2020/2/25 الذي نص يف 

فصله الثاين عىل أن املرصد مؤسسة عممومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل 

املايل وتخضع إلرشاف الوزارة املكلفة باملرأة.

وتتمثل مهامه فيام ييل:

• رصد حاالت العنف ضد املرأة وتوثيقها	

• متابعة ننفيذ الترشيعات والسياسات املتعلقة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة	

• القيام بالبحوث األكادمية وامليدانية يف املجال	

• املساهمة يف إعداد االسرتاتيجيات الوطنية ورسم املبادئ التوجيهية	

• التعاون والتنسيق مع منظامت املجتمع املدين والهيئات الدستورية املعنية	

• إبداء الرأي يف برامج التكوين والتدريب وتأهيل املتدخلني يف املجال	

وتالحظ الهيئة العليا أنه مل يتم يف تركيبة املرصد وتحديدا يف تركيبة مجلسه العلمي مراعاة مبدأ التناصف 

سيتوىل  هيكل  أنه  والحال  ذلك  عىل  للمرصد  املحدث  الحكومي  األمر  ينص  مل  إذ  والرجال  النساء  بني 

االضطالع مبهام تخص أحد الحقوق األساسية للمرأة وهو حاميتها من العنف والوقاية منه. كام أنه مل 

يتم إىل حد اآلن تركيز املرصد وتعيني طاقمه اإلداري وأعضاء املجلس العلمي رغم صدور األمر الحكومي 

الخاص به منذ فيفري 2020.
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اللجنــة الخــــاصة بشــؤون المـرأة واألســرة والشبــاب   .6
والمسنيــن بمجلــس نــــواب الشعــــب  

قارة ولجان خاصة مبجلس  الدستور عىل تشكيل لجان  الفصل 59 من  الثانية من  الفقرة  نصت 

إنشاء  تم  السياق  هذا  ويف  النسبي،  التمثيل  أساس  عىل  املسؤوليات  فيها  تتوزع  الشعب  نواب 

اللجنة الخاصة بشؤون املرأة واألرسة والشباب واملسنني داخل املجلس. وتجدر اإلشارة إىل أن هذه 

اللجنة ليست لجنة نيابية قارة كام أنها ال تختص بشكل حرصي بحقوق املرأة، بل هي لجنة تهتم 

يف ذات الوقت بقضايا األرسة والطفولة والشباب واملسنني. ويحق لها وفقا ملا نص عليه الفصل 

73 من النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب أن تطلع عىل جميع امللفات والوثائق التي تطلبها 

من املؤسسات اإلدارية واملنشئات العمومية. وتتوىل اللجنة يف نهاية كل دورة نيابية إعداد تقرير 

عىل  وجوبا  يعرضه  الذي  املجلس  مكتب  إىل  التقرير  ويرفع  وتوصياتها.  أشغالها  نتائج  يتضمن 

الجلسة العامة للنقاش.

اللجــــان القــــارة فــــي المجــــالس البلديــــة   .7

املتعلاّق مبجلة الجامعات املحلية )املؤرخ يف 9 ماي  القانون األسايس عدد 29 لسنة 2018  ينص 

2018( عىل إحداث لجان استشارية قارة يف املجالس البلدية. وال متتلك هذه اللجان سلطة تقريرية 

بتفويض منه. ومن بني هذه  البلدي ولو  املجلس  وال ميكنها مامرسة أي صالحية من صالحيات 

اللجان اللجنة القارة حول شؤون املرأة واألرسة واللجنة القارة حول املساواة وتكافؤ الفرص )الفصل 

210 من املجلة(.

وميكن لهذه اللجان أن تدعو للمشاركة يف أعاملها أعوان الدولة أو املؤسسات أواملنشآت العمومية 

من ذوي الخربة. ولها أن تدعو املتساكنني أومكونات املجتمع املدين أو كل األشخاص الذين ميكن أن 

يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خربتهم. ويف هذا اإلطار ميكن للجامعات املحلية تخصيص اعتامدات 

ترصف ضمن برامج ملساعدة النساء ضحايا العنف )الفصل 112 من املجلة(
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المؤسسات غير الرسمية - المنظمات غير الحكومية  .8

تفيد األرقام الرسمية بوجود 22.412 جمعية منها 193 جمعية نسائية ونسوية إىل حد نهاية الثاليث األول 

من 2019. وكانت املنظامت النسائية قبل 2011 تنقسم إىل منظامت موالية للحزب الحاكم مثل » االتحاد 

الوطني للمراة التونسية « وجمعية » أمهات تونس « وأخرى مستقلة مثل » الجمعية التونسية للنساء 

الدميقراطيات « و» جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية «. وبعد صدور املرسوم عدد 88 لسنة 

2011 املتعلق بالجمعيات)18( الذي ألغى قانون الجمعيات لسنة 1959، ارتفع عدد الجمعيات النسائية 

عىل غرار باقي املنظامت، وأضحى لها دور أسايس يف النهوض بأوضاع النساء ويف الضغط عىل مؤسسات 

الدولة من أجل سن قوانني تكرس املساواة بني النساء والرجال وتضمن حقوقهن.

نسائية  النسائية حاليا من حيث طبيعتها وأهدافها ومواردها. فنجد جمعيات  الجمعيات  وتختلف 

السياسة واالنتفاع من  السلطة  التعامل مع  تقاليد يف  لها  التونسية «  للمرأة  الوطني  مثل » االتحاد 

االمكانيات واملوارد الحكومية، وجمعيات أخرى تعمل بشكل عام يف مجال الدفاع عن حقوق النساء 

التونسية للنساء الدميقراطيات «، وجمعيات  واملساواة ومناهضة العنف ضد املرأة مثل » الجمعية 

تعمل بشكل أسايس يف مجال التنمية مثل » جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية « أويف 

الجمعيات  وقامت  » بيتي «.  جمعية  أو  بالكاف  واملواطنة «  املرأة  » جمعية  مثل  املواطنة  مجال 

الجنسني،  بني  املساواة  مبدأ  وإقرار  النساء  أجل دسرتة حقوق  الحمالت من  بتنظيم عديد  النسائية 

إضافة إىل الحمالت الهادفة للقضاء عىل للعنف ضد النساء  والتي ساهمت إىل حد كبري يف صدور 

قانون القضاء عىل العنف ضد املرأة سنة 2017، الذي يُعترَب من أهم القوانني التي تهدف إىل القضاء 

عىل العنف ضد املرأة يف العامل العريب.

وتنقسم الجمعيات النسائية إىل جمعيات ذات صبغة عامة تهتم بقضايا النساء عموما دون الرتكيز عىل 

صنف معني من الحقوق أو االنتهاكات، وجمعيات ذات أهداف أكرث خصوصية تستهدف نوعا محددا 

من الحقوق أو فئة معينة من النساء أو جهة محددة من البالد، فنجد جمعيات تهتم باملرأة الريفية 

التي تأسست سنة 2012 » كجمعية  الريفية يف سيدي بوزيد «  املرأة  النهوض إلنصاف  مثل » جمعية 

اجتامعية اقتصادية ثقافية تنهض بواقع تنمية األرسة والشباب واملرأة الريفية بعد الثورة بسيدي بوزيد « 

مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ يف 24 سبتمرب 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات. )الرائد الرسمي عدد 74، 2011/09/30(. 18
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الريفية يف مختلف املجاالت  التي تعمل عىل تفعيل دور املرأة  الريفية بجندوبة «  أو » جمعية املرأة 

عي إىل إدماجها يف الحياة اإلجتامعية والبحث عن مشاريع تنموية للنهوض باملرأة الريفية. ومعظم  والساّ

هذه الجمعيات تنشط يف الفضاء الريفي وتطالب باحرتام حقوق النساء الريفيات والنهوض بهن. وبعض 

الجمعيات تهدف إىل دعم املشاركة السياسية للنساء للمشاركة السياسية وتحديدا املشاركة يف االنتخابات 

مثل » رابطات الناخبات التونسيات «.

مراكز  وتفتح  النساء  عىل  املسلط  بالعنف  تهتم  فشيئا  شيئا  بدأت  النسائية  الجمعيات  أن  واملالحظ 

الستقبال أو ايواء النساء ضحايا العنف مثل » مركز أمان « التابع لجمعية النساء التونسيات للبحث حول 

الوطني  باالتحاد  والتوجيه  اإلحاطة  أو مركز  املرشدات  بالنساء  تهتم  التي  » بيتي «  أو جمعية  التنمية 

س يف 14 اوت 2003 ويأوي النساء الاليت يعانني من مشاكل عائلية ويوفر لهناّ  للمراة التونسية الذي تأساّ

اإلقامة الوقتية، ويضمن لهناّ الرعاية الطبية واالجتامعية والنفسية يف انتظار تسوية وضعيتهن األرسية 

منذ 1993  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  فتحت  واقتصاديا. كام  اجتامعيا  إدماجهن  وإعادة 

مركزا لالستامع وتوجية النساء ضحايا العنف يف العاصمة ويف بعض املدن األخرى. 

للنساء  التونسية  » الجمعية  مثل  بعضها  تعتمد  حني  ففي  مرجعياتها،  يف  الجمعيات  هذه  وتختلف 

الدميقراطيات « وجمعية » بيتي « و» جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية « املرجعية الدولية 

لحقوق اإلنسان وتعترب حقوق النساء جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان العاملية، تؤكد جمعيات أخرى 

مثل » جمعية تونسيات « عىل التمسك بالهوية دون اعتامد املرجعيات الدولية.

الجزء الثالث - واقع حقوق النساء والمساواة بين الجنسين

لحقوق  العليا  الهيئة  تشري  للنساء وتضمنها،  اإلنسان  تقراّ حقوق  التي  الهامة  القانونية  الرتسانة  رغم 

النساء  متتع  دون  تحول  التي  والتضييقات  الخروقات  عديد  إىل حصول  األساسية  والحريات  اإلنسان 

بحقوقهن وتحد من قدرتهن عىل مامرسة مواطنتهن. وهذا ما يجعل الهوة القامئة بني القانون والواقع 

النساء يف  املسلط عىل  بالعنف  يتعلق  ما  بالخصوص  منها  نذكر  يتجىل ذلك يف مجاالت  شاسعة كام 

يتصل  أو  واملهني،  املجال األرسي  بحقوقهن يف  النساء  الحاصل يف متتع  والقصور  الفضاءات،  مختلف 

بالحقوق السياسية للمرأة.
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العنف المسلط على النساء  .1

والعمران  لألرسة  الوطني  الديوان  أفاد  فقد  املجاالت.  كل  متارس يف  وأصبحت  العنف  تفاقمت ظاهرة 

البرشي يف املسح الذي أنجزه سنة 2010)19( أن 47،2 % من النساء و الاليئ ترتاوح أعامرهن بني 18 و64 

سنة رصحن أنهن تعرضن لواحد من أنواع العنف عىل األقل مرة واحدة طيلة حياتهن مع وجود تقارب 

كبري يف هذا املعطى البياين بني املناطق الريفية والحرضية. ومتثل النسبة الجملية للتعرض للعنف طيلة 

الحياة 31.7 % وميثل العنف املادي أكرث أنواع العنف انتشارا إذ تبلغ نسبته 31.7 %، يليها العنف النفيس 

بنسبة 28.9 %. ثم العنف الجنيس بنسبة 15.7 %، والعنف االقتصادي يف املرتبة األخرية بنسبة 7.1 %.

البحوث والدراسات والنرش واإلعالم حول  الذي قيام به مركز  وقد تأكدت هذه األرقام من خالل املسح 

أنهن  املستجوبات  النساء  من   %  53،5 رصح   فقد   .2016 العامةسنة  الفضاءات  يف  العنف  حول  املرأة 

تعرضن للعنف خالل األربع سنوات املمتدة من 2011-2015)20(. وترتفع األرقام يف وسائل النقل العمومية 

إذ رصحت 64 % من املستجوبات أنهن تعرضهن إىل العنف يف وسائل النقل. وتصل هذه النسبة إىل 78 % 

فيام يتعلق بالعنف الجسدي املرتكب من قبل الراكبني.كام أظهرت دراسة قامت بها الجمعية التونسية 

للنساء الدميقراطيات شملت الفرتة من 1993 إىل 2015 أن النساء تشكني من كل أشكال العنف)21(، وأن 

العنف النفيس يحتل املرتبة األوىل بنسبة %75.2 بينام تصل نسبة العنف الجسدي 63.7 %. وتعرضت 

حوايل إمراة من خمس نساء أي بنسبة 20 % إىل شكل من أشكال العنف االقتصادي طيلة حياتها ومنها 

58.5 % من الحرمان من الترصف يف مكتسباتها أو راتبها أو منعها من الخروج إىل العمل أو من قبيل 

عدم توفري الحاجات الرضورية لها وألطفالها ماماّ يعرضهن للخصاصة والحرمان. كام بينت الدراسة أن 

نسبة النساء الاليئ تعرضن للحرمان من املرياث تصل 4 %. أما العنف الجنيس بأنواعه وأشكاله املختلفة 

)االغتصاب والتحرش وسفاح القرىب، الخ( فقد طال 17 % من النساء، ويأيت االغتصاب يف الدرجة األوىل 

بني  العام  الفضاء  يف  الجنسية  االنتهاكات  أغلب  وتتوزع  الجنيس.  االستغالل  ثم  الجنيس  التحرش  يتلوه 

التحرش واالغتصاب. هذا مع التأكيد عىل أن أغلب الضحايا ال يقمن بالتبليغ ألن الحديث عن االعتداءات 

الثقافة االجتامعية إلرتباطه برشف املرأة ورشف  الجنسية وخصوصا االغتصاب يعد من الطابوهات يف 

العائلة من ورائها.

الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي. نتائج »املسح الوطني حول العنف ضد املرأة يف تونس«. تونس 2010. 19
الكريديف. العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف الفضاء العام يف تونس. أنجاز سايم قالل ومريم السالمي وعامد زعيم وخولة املاطري. تونس.2016. 20
الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات. نظرة يف التاريخ ملستقبل خال من العنف تجاه النساء. دراسة حول أرشيف مركز االستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف. . 21

تونس.2017 
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بها  التي رصحت  األرقام  ارتفاعا ملحوظا، وتفيد  االغتصاب  الثورة سجلت حاالت  التي تلت  الفرتة  ويف 

الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات أن حاالت االغتصاب تضاعفت بعد الثورة لتصل إىل حوايل 1050 

حالة يف سنة 2014 أي مبعدل ثالث حاالت يوميا.

ومن جهة أخرى أفاد مركز االستامع والتوجية واملرافقة بالجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات تعرض 

عديد النساء إىل العنف من قبل أعوان األمن سواء داخل مراكز األمن أو خارجها، وأبرز مثال عن ذلك 

جرمية اإلغتصاب التي تعرضت لها » مريم « والتي وثقتها بنفسها يف كتاب صدر باللغة الفرنسية بعنوان 

» مذنبة ألنها اغتصبت « والذي تروي فيه تفاصل اإلعتداء الذي تعرضت إليه من قبل عوين أمن قام 

باغتصابها ملا كانت رفقة صديقها يف سيارتها يف الضاحية الشاملية للعاصمة)22(. 

وتربز آخر االحصائيات الصادرة عن مركز االستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف يف مارس 2019 أن أكرث 

أنواع العنف انتشارا هي عىل التوايل: 1( العنف الزوجي، يليه 2( العنف األرسي، ثم 3( االغتصاب، وأخريا 

4( العنف االقتصادي)23(.

ويتضح من خالل دراسة أعدتها » جمعية التنمية املستدمية والتعاون الدويل بجرجيس « سنة 2018 حول 

وضعية النساء ضحايا العنف مبنطقة جرجيس أن العنف الجسدي والنفيس يحتالن املرتبة األوىل بنسبة 

70 % من مجموع النساء املستجوبات يف منطقة جرجيس، بينام يأيت العنف االقتصادي يف الدرجة الثانية 

بنسبة 50 % والعنف املجتمعي يف الدرجة الثالثة بنسبة 30 %. كام تشري نتائج الدراسة إىل أن العنف 

الرمزي والثقايف وإن غاب يف االحصائيات الواردة يف أنواع العنف فهو مصاحب لجميعها)24(. 

مارس  يف  بالعاصمة  انعقدت  التي  الندوة  خالل  السن  وكبار  والطفولة  واألرسة  املرأة  وزارة  وأفادت 

2019 تحت عنوان » سنة بعد املصادقة عىل قانون القضاء عىل العنف ضد املرأة: تحديات التنفيذ 

تراب  كامل  عىل  واألطفال  املرأة  ضد  عنف  قضية  ألف   40 من  أكرث  تسجيل  تم  أنه  والتوصيات «، 

الجمهورية وذلك خالل الفرتة منذ دخول القانون املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة حيز النفاذ يف 

فيفري 2018 إىل ديسمرب 2018. كام أشارت إىل تلقي أكرث من 6500 مكاملة عىل الخط األخرض، وأن 

املندوبيات الجهوية للمرأة واألرسة تعهدت بعدد 1600 إمرأة ضحية للعنف بكامل واليات  الجمهورية 

22 .Meriem Ben Mohamed.Coupables d‘avoir été violée. Femmes de Tunisie : liberté en péril. Paris.Editions Michel Lafon.2013
الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات. مركز االستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف. احصائيات حول ملفات العنف. تارس.2019 . 23
جمعية التنمية املستدمية والتعاون الدويل بجرجيس.«تيدار«. دراسة حول الوضعية الحالية للنساء ضحايا العنف واحتياجاتهن. انجزت الدراسة السيدة . 24

فاطمة بنمفتاح. جرجيس.2018 
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أي مبعدل 6 حاالت يوميا، وأن 62 % من هؤالء النساء تعرضن للعنف املادي بينام تعرض 5 % منهن 

للعنف الجنيس)25(. 

التضييقــــــات فــــــي المجــــــال األســــــري  .2

رغم قيام الزواج قانونا عىل املوافقة الحرة واملبارشة للطرفني إال أن الفتيات يخضعن يف عديد الحاالت 

إىل ضغوطات مختلفة إلجبارهن عىل القبول بالزوج دون رضاهن، وتبدو الظاهرة منترشة بشكل خاص 

يف األوساط الريفية.

• الزواج خارج الصيغ القانونية: يالحظ يف السنوات األخرية انتشار ظاهرة الزواج العريف، فقد 	

أشار وزير الشؤون االجتامعية يف ترصيح أدىل به يف 8 مارس 2019 مبناسبة اليوم العاملي 

لحقوق النساء إىل أن ظاهرة الزواج العريف شهدت يف السنوات األخرية ارتفاعا كبريا إذ بلغت 

1200 حالة أغلبها يف صفوف الطلبة )900 حالة()26(. و ميثل الزواج العريف خرقا رصيحا ملجلة 

األحوال الشخصية وتهربا من أحكامها مبا يسيئ إىل حد كبري إىل حقوق النساء إذ ال يوفر لهن 

أبسط الضامنت والحقوق التي نصت عليها املجلة.

• االغتصاب والعنف الزوجي: يربز االغتصاب الزوجي عىل أنه أكرث االنتهاكات إيالما من بني 	

االنتهاكات التي يتعرض لها النساء من قبل أزواجهن. وهذا ما أكدته الدراسة التي أصدرتها 

الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات)27( حيث برز من إفادات بعض النساء املستجوبات 

أن الرشيك يرغمهن عىل عالقة جنسية دون مراعاة وضعهن النفيس والصحي. ويف غالب 

إذا  إال  والخوف  الصمت  الزوجي عىل كرس جدار  العنف  النساء ضحايا  تجرأ  ال  األحيان 

أحسسن أن حياة أبنائهن أو حياتهن يف خطر. وقد أكدت نتائج املسح الوطني حول العنف 

ضد املرأة الذي أنجزه الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي سنة 2010 والذي شمل 

قرابة أربع آالف إمرأة من كافة األوساط االجتامعية والجهات أن املحيط األرسي هو أكرث 

الفضاءات التي تتعرض فيه املرأة للعنف بشتى أنواعه)28(.

وزارة املرأة. ندوة حول »سنة بعد املصادقة عىل قانون القضاء عىل العنف ضد املرة: تحديات التنفيذ والتوصيات« بالعاصمة،29-28 مارس2019. . 25
26 .https://politikotounes.tn//?fbclid=IwAR3DvJ9UQFpPOVm8nalQtuJ_jD3-2DcgQ-wPInD5MVHZ مجتمع/تونس-أرقام-مفزعة-1200-حالة-زواج-عريف-و-19نسب
الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات. نظرة يف التاريخ ملستقبل خال من العنف تجاه النساء. مرجع سابق . 27
الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي. نتائج »املسح الوطني حول العنف ضد املرأة يف تونس«مرجع سابق. 28
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الفضـــــــاء المهنــــــي  .3

التي  القطاعات  يف  خصوصا  االقتصادي،  االنكامش  أوضاع  من  املترضرين  أوىل  النساء  تكون  ما  كثريا 

تستوعب اليد العاملة النسائية بوجه خاص مثل قطاع النسيج والخدمات والفالحية.

تفوق نسبة النساء الاليت يشتغلن يف قطاع النسيج 85 % من مجموع العامل، وتعد االنتهاكات التي 

يتعرضن لها العامالت يف هذا القطاع من أبرز االنتهاكات املسجلة يف محيط العمل. وعىل الرغم من 

وغري  املهيكلة  غري  القطاعات  قامئة  األوىل ضمن  املراتب  يتصدر  القطاع  هذا  فإن  االقتصادية  أهميته 

املنظمة مام جعله أكرث القطاعات التي ينترش فيها استغالل املرأة وانتهاك حقوقها االقتصادية. ويلجأ 

القانون  عليها  ينص  التي  املدة  استفائهن  قبل  العامالت  طرد  إىل  النسيج  مصانع  أرباب  من  العديد 

كحد أقىص لالنتداب النهايئ وذلك للتهرب من ترسيمهن. وأفاد منتدى الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

أنه حتى يف حال االنتداب غالبا ما ال تتم اإلشارة يف عقود االنتداب  يف دراسة أعدها سنة 2015)29(  

العامالت  الطرد يصعب عىل  الشغل. وبسبب خوفهن من  املنصوص عليها يف مجلة  املرأة  إىل حقوق 

االحتجاج عىل أوضاعهن مام يزيد وضعهن هشاشة.

وأبرزت الدراسة عديد الخروقات منها:

• إىل 	 يلجؤون  املصانع  أصحاب  من   % 17 أن  أفادت  إذ  القانونية:  الصيغ  التشغيل عىل خالف 

تشغيل العامالت عىل خالف الصيغ القانونية بهدف االفالت من إثبات العالقة الشغلية.

• ضعف األجور وانعدام املساواة يف األجر مع الرجال،	

• غياب أبسط رشوط ومواصفات العمل الالئق يف 60 % من فضاءات العمل بسب افتقارها إىل 	

الرشوط الدنيا املنصوص عليها يف ترشيعات الشغل فيام يتعلق بالصحة والسالمة املهنية، ما ينتج 

عنه من تواتر حوادث الشغل.

وتتعرض النساء العامالت يف القطاع الفالحي إىل استغالل كبري إضافة إىل األخطار املهنية املحدقة بهن. 

وتفيد احصاءات وزارة التكوين املهني والتشغيل أن عدد العامالت بالقطاع الفالحي يبلغ حوايل نصف 

مليون إمرأة. وتعاين العامالت يف القطاع الفالحي من عديد االنتهاكات أهمها:

منري حسن. املرأة العاملة يف قطاع النسيج. من هشاشة العمل إىل االقصاء االجتامعي. املنتدى التونيس للحقوق االجتامعية واالقتصادية. فرع املنستري.2015 . 29
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30 .https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/03/02 . تونس-تنامي-ظاهرة-تشغيل-القارصات-كخادمات-منذ-الثورة. العربية.نت - منية غامني
31 . https://www.babnet.net/cadredetail-175019.asp - يف  القارصات  املنزليات  املعينات  الزوايب  املولدي  تحقيق  العبيد.  سوق  مسارب  يف  مقصوفات  جندوبة: 

14.جانفي 2019 

•  ضعف األجور )11 دينارا يوميا( عالوة عىل أن أجور العامالت أقل من أجور الرجال،	

• طول مدة العمل اليومية التي قد تتجاوز 11 ساعة يف حني تنص مجلة الشغل عىل مدة سبع ساعات	

• عدم متتعهن بالراحة األسبوعية. 	

• تعدد املخاطر الصحية خاصة ما يتصل منها باالستعامل غري املنظم للمبيدات الزراعية	

• حوادث الشغل وأبرزها حوادث املرور التي تتعرض لها عربات نقل العامالت والتي تكررت 	

بشكل واضح يف السنوات األخرية

• غياب التغطية االجتامعية إذ تفيد احصاءات وزارة املرأة واألرسة والطفولة أن نسبة العامالت 	

يف القطاع الفالحي الاليت يتمتعن بالتغطية االجتامعية ال تتجاوز 12 %.

وتظل وضعية العامالت املنزليات من أكرث األوضاع سوءا. وقد أظهرت الدراسة التي أصدرتها » جمعية 

املنزليات قارصات. وتشتغل  العامالت  أن 18 % من  والتنمية « سنة 2016  للبحث  التونسيات  النساء 

الكثري منهن إىل أشكال عنف مختلفة  الليل بدون أي رقابة ويتعرض  اليوم ويف  الفتيات كامل ساعات 

منها العنف املادي واملعنوي والجنيس من قبل أفراد العائلة املشغلة قد يصل يف أحيان كثرية إىل االعتداء 

الجنيس. ويف معظم األحيان يتقاضني أجورا زهيدة يتسلمها األباء واألولياء.

ويف بعض الحاالت تصل أوضاع العامالت املنزليات سوءا لرتقى ملستوى جرمية االتجار بالبرش. وقد أفادت 

وزيرة املرأة خالل جلسة استامع بالربملان انعقدت يف شهر مارس 2017 بأن مصالح الوزارة رصدت حاالت 

البالد، وذلك  بعدد من جهات  أسبوعية  أسواق  بيعهن يف  يتم  الدراسة  بفتيات منقطعات عن  متاجرة 

قصد تشغيلهن كمعينات منزليات يف املدن)30(. كام أفاد تحقيق نرش عىل موقع » باب نات « بتاريخ 14 

املنزليات يف معتمديتي فرنانة وعني دراهم من  املعينات  لبيع  جانفي 2019 بوجود  مسارب وأسواق 

والية جندوبة)31(.

وتربز وضعية املعينات املنزليات مدى اتساع الهوة بني الواقع والقانون، فرغم ترسانة القوانني الوطنية 

واالتفاقيات الدولية واإلقليمية التي صادقت عليها الدولة التونسية تظل أعداد كبرية من الفتيات مسلوبة 

من حقوقهن األساسية ويف مقدمتها حقوقهن يف التعليم والحياة اآلمنة والحامية من االستغالل والعنف 

بشتى أنواعه وأشكاله.
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عىل صعيد آخر ومع تزايد عدد املهاجرين القادمني من بلدان جنوب الصحراء يف السنوات األخرية، تشري 

الهيئة العليا إىل االنتهاكات التي تتعرض لها أعداد كبرية من الفتيات والنساء أصيالت هذه البلدان، والاليت 

يتم تشغيلهن كعامالت منزليات دون أي ضامنات قانونية، وأن االنتهاكات التي يتعرضن إليها ترقى يف 

غالب األحيان إىل جرمية االتجار بالبرش يف خرق رصيح لقانون 2016 املتعلق مبنع االتجار باألشخاص)32(  

ولالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. 

الفضــــــاء السيــــــــاسي  .4

تعترب االنتخابات من أهم االستحقاقات ألنها تتيح للمواطنات واملوطنني اختيار من ميثلهم يف املجالس 

املنتخبة عىل الصعيد الوطني أو املحيل. وبالنسبة فلملم يحصلن عىل حقوقهن االنتخابية إال يف مارس 

1957 وذلك مبناسبة أول انتخابات بلدية )األمر الصادر يف 14 مارس 1957(. أما بالنسبة إىل االنتخابات 

والتي  الدستور يف غرة جوان 1959  بعد صدور  انتخابات متت  أول  النساء يف  فقد شاركت  الترشيعية 

شهدت انتخاب أول امرأة يف الربملان التونيس سنة 1959 وهي السيدة راضية حداد التي كانت العضو 

النسايئ الوحيد إىل غاية سنة 1969. 

العوائق  العديد من  أن  االنتخابية، غري  املحطات  بقوة يف مختلف  النساء حارضات  كانت  ومنذ 2011 

حفت بهذه االستحقاقات فيام يتعلق مبشاركة النساء.

• الدستـــــور:	

اعرتف دستور 2014 يف الفصل 34 بالحقوق السياسية وخاصة الحق يف االنتخاب والرتشح وطالب من 

الفصل 46 من  االتجاه جاء  املنتخبة. ويف نفس  املجالس  املرأة يف  أن تعمل عىل ضامن متثيلية  الدولة 

الدستور طالبا من الدولة أن تضمن تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف تحمل مختلف املسؤوليات ويف 

جميع املجاالت ويف السعي إىل تحقيق التناصف بني املرأة والرجل يف املجالس املنتخبة.

• مرســــوم 2011 املتعلق بانتخاب املجلس التأسييس وقانون االنتخابات:	

منذ 2011 تم يف إطار » الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي « 

بانتخاب  املتعلق  الفصل 16 من املرسوم عدد 35 لسنة 2011 )مؤرخ يف 10 ماي 2011(  ومبوجب 

القانون األسايس عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ يف 3/8/2016 )الرائد الرسمي عدد 66 الصادر يف 12/8/2016(. 32
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القامئات  يف  التناوب  مع  والرجال  النساء  بني  التناصف  مبدأ  اعتامد  التأسييس)33(  الوطني  املجلس 

لبقية  املؤسسة  القاعدة  مبثابة  اعترب  كام  الثورة  مكاسب  من  كمكسب  التناصف  واعترب  االنتخابية. 

الترشيعات التي ستيل املرسوم.

وكانت هذه املرة األوىل التي تتبني فيها دولة عربية قاعدة التناصف كرمز من رموز االنتقال الدميقراطي 

ورد االعتبار للدور الذي لعبته النساء واملنظامت النسائية يف اكتساح الفضاء العام ويف تحقيق التنمية 

اإلنسانية. واعتمدت قاعدة التناصف والتناوب يف القامئات االنتخابية يف الدستور حيث نص الفصل 

القانون.  املنتخبة ثم يف  املجالس  املرأة والرجل يف  التناصف بني  لتحقيق  الدولة  46 عىل أن تسعى 

وأقر القانون االنتخايب لسنة 2014 )كام تم تنقيحه سنة 2017( مبدأ التناصف العمودي واألفقي يف 

املجالس الجهوية واملحلية)34(.

انتخابات  املتنافسة يف  القامئات  النساء يف رئاسة  تبلغ  االنتخابية مل  القامئات  التناصف يف  اعتامد  ورغم 

املجلس التأسييس سنة 2011 سوى نسبة 7 %، و12 % يف االنتخابات الترشيعية لسنة 2014 مام دعى 

إىل اعتامد التناصف العمودي واألفقي يف االنتخابات البلدية لسنة 2018.

وقد عاينت الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية حصول خروقات واعتداءات عديدة ضد 

املرشحات أثناء الحمالت االنتخابية من بينها متزيق وتشويه الصور وامللصقات الحائطية والثلب واإلساءة 

الناخبات «  النساء  » رابطة  رصدته  ما  االجتامعية. وحسب  التواصل  منصات  عىل  وخاصة  للمرشحات 

هذه  وكل  الجسدي)35(.  العنف  حد   2018 لسنة  البلدية  االنتخابات  خالل  االعتداءات  هذه  بلغت 

االنتهاكات والخروقات تعكس استمرار ثقافة تناهض املشاركة السياسية للنساء وتعمل عىل الحد من 

وصولهن للمناصب السياسية.

• واقـــــع التنــــــاصف  	

عند انتخاب أعضاء املجلس الوطني التأسييس سنة 2011 مل تتجاوز نسبة النساء يف القامئات االنتخابية 

7 % عىل رأس القامئات االنتخابية، كام أن عدد النساء الاليت تم انتخابهن مل يتجاوز 65 إمرأة من جملة 

217 نائب ونائبة، أي بنسبة 30 %. ومل يتغري األمر كثريا يف االنتخابات الترشيعية لسنة 2014 حيث مل 

مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ يف 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس. )الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد33 بتاريخ 10 ماي 2011(. 33
القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ يف 26 ماي 2014 واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام تم تنقيحه وإمتامه بالقانون األسايس عدد7 لسنة 2017 . 34

املؤرخ يف 14فيفري2017 )الرائد الرسمي عدد 42، 27/05/2014(
رابطة النساء الناخبات. املسار االنتخايب ومشاركة النساء يف تونس. تقرير حول مالحظة االنتخابات البلدية. 2018. إعداد أنوار منرصي بالتعاون مع فريق . 35

برنامج »من اجل دميقراطية مندمجة وتشاركية يف تونس« 
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تتجاوز نسبة النساء عىل رأس القامئات االنتخابية 12 %، ومل يتجاوز وجودهن يف املجلس نسبة 35 %. 

أما يف االنتخابات الترشيعية لسنة 2019 كان وجود النساء عىل رأس القامئات االنتخابية بنسبة 14 %، 

بينام انخفضت نسبة الربملانيات إىل 23 %.

وخالل االنتخابات البلدية لسنة 2018 بلغت نسبة النساء عىل رأس القامئات االنتخابية 30 % بينام تم 

انتخاب 47 % من النساء يف املجالس البلدية، ومل تتجاوز نسبة الاليت تولني منهن رئاسة املجلس البلدي 

19،5 %. كام ظلت نسبة النساء يف الهيئات غري املنتخبة ضعيفة، فوجودهن يف الحكومات املتتالية مل 

يتجاوز نسبة 20 % عىل أقىص تقدير، كام مل يتجاوز عدد األحزاب التي ترأسها نساء الثالثة من مجموع 

العمل  عن  النساء  عزوف  يف  كبري  حد  إىل  ساهم  األمر  هذا  أن  العليا  الهيئة  وتعترب  حزبا.   220 يناهز 

السيايس واتجاههن أكرث إىل العمل اإلنساين والجمعيايت.

وترى الهيئة العليا أن هذه النتائج تقيم الدليل عىل وجود عراقيل تعيق تطبيق أحكام الدستور والقوانني 

القامئة عىل مبدأ املساواة والتي تعرتف للنساء بحقوقهن يف االنتخاب والرتشح وتقلد الوظائف العامة، كام 

تدل عىل أن قبول مبدأ التناصف من قبل الفاعلني السياسيني ال يزال دون املستوى املطلوب. 

الخالصـــــة والتوصيــــــــات

رغم صدور الدستور منذ ست سنوات وقيامه عىل مبدأ املساواة بني الجنسني، ال تزال مظاهر التمييز 

بني املرأة والرجل قامئة يف عديد املجاالت. كام أن متتع النساء بحقوقهن التي ضمنها الدستور والقوانني 

الوطنية ال يزال منقوصا سواء فيام يتعلق بحقوقهن السياسية أو االقتصادية واالجتامعية، وسواء تعلق 

األمر بحرياتهن الفردية أو العامة، كام ال يزال العنف ضد املرأة منترشا رغم النصوص واآلليات التي تم 

وضعها للقضاء عليه.

وتذكر الهيئة العليا بالتوصيات التي تقدمت بها لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان يف مالحظاتها 

التونسية إىل  التقرير الدوري السادس لتونس يف مارس 2020 والتي دعت فيها الدولة  الختامية بشأن 

النساء يف  الكفيلة بزيادة متثيل  التدابري  اتخاذ  التمييزية مبجلة األحوال الشخصية وإىل  تعديل األحكام 

الحياة السياسية والحياة العامة.
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وباستثناء القانون املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة والقانون املتعلق مبنع االتجار باألشخاص مل يضع 

املرشع باقي القوانني التي من شأنها أن تضمن باقي الحقوق اإلنسانية للنساء التي أقرها الدستور ونصت 

عليها االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.

لذا تويص الهيئة العليا مبا ييل:

أوال، بخصوص املصادقة عىل االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء وخاصة اتفاقية القضاء 

عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة

• سحب اإلعالن العام الذي تقدمت به الدولة التونسية عند املصادقة عىل االتفاقية والذي مل 	

ترفعه إىل حد صدور هذا التقرير رغم أنها قامت برفع كل التحفظات الخاصة سنة 2014، 

والذي ميكن أن يوظف ضد حقوق النساء باعتباره يعطي األولوية للمرجعيات الثقافية عىل 

حساب املرجعيات الدولية،

• املصادقة عىل االتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية املتعلقة بحامية األمومة 	

العامالت  لسنة 2011 حول  عدد 189  واالتفاقية  لسنة 2000،  االتفاقية عدد183  وخاصة 

والعاملني باملنازل واالتفاقية عدد 156 لسنة 1981 الخاصة بالعامل ذوي املسؤوليات العائلية،

• املصادقة عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لسنة 2019 بشأن القضاء عىل العنف 	

والتحرش يف عامل العمل

• من 	  40 الفصل  عليه  نص  الذي  املرأة  العنف ضد  ملناهضة  الوطني  املرصد  برتكيز  اإلرساع 

القانون عدد 58 لسنة 2017 واألمر الحكومي عدد 126 املؤرخ يف 25/2/2020

• حث القضاة عىل تطبيق أحكام اتفاقية القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة يف األحكام 	

الصادرة يف القضايا املتعلقة بحقوق النساء

ثانيا، بخصوص الحقوق السياسية للنساء

• مراجعة قانون األحزاب السياسية وقانون الجمعيات بإقحام فصل خاص بالتناصف من أجل 	

ضامن متثيلية النساء يف مواقع القرار

• تنقيح املرسوم عدد87 لسنة 2011 املتعلق باألحزاب السياسية إلدخال التناصف يف الهياكل 	

الحزبية الوسطي والقيادية.

• وصول 	 وتيسري  الحكومية  الهياكل  يف  تفعيله  عىل  والعمل  التناصف  مببدأ  الحكومة  التزام 

النساء إىل مواقع القرار
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• تعميم التناصف العمودي واألفقي يف االنتخابات الترشيعية والبلدية والجهوية واإلقليمية	

• إعداد وتنفيذ برامج خصوصية ملواجهة العنف السيايس ضد النساء	

• الوطني والجهوي واملحيل ووضع 	 السياسية عىل املستوى  النساء عىل املشاركة  تشجيع 

الربامج والسياسات الكفيلة بتحقيق ذلك بالرشاكة مع منظامت املجتمع املدين العاملة 

يف املجال

• االجتامعية 	 واألوساط  الرشائح  جميع  من  للنساء  موجهة  توعية  برامج  وتنفيذ  إعداد 

وعىل  السياسية  حقوقهن  مامرسة  عىل  حثهن  أجل  من  الداخلية  املناطق  يف  وخاصة 

املشاركة يف الشأن العام،

• اعداد وتنفيذ برامج توعية موجهة للنساء حول مفاهيم املواطنة واملساواة وعدالة النوع 	

االجتامعي

ثالثا، بخصوص مجلة األحوال الشخصية

• إلغاء املهر وعدم اعتباره رشطا لصحة الزواج والبناء	

• مراجعة الفصل الخامس من املجلة يف فقرته املتعلقة برتخيص القايض بزواج القارص مبا 	

مينح للنيابة العمومية أو ملندوب حامية الطفولة حق استئناف ذلك الرتخيص مع املفعول 

التعليقي لالستئناف، ويف كل الحاالت يتعني تحديد السن التي ال ميكن النزول دونها

• القانونية 	 املوانع  مصطلح  واعتامد  التباس  كل  لرفع  املجلة  من  الخامس  الفصل  تنقيح 

عوض املوانع الترشيعية

• تعويض سلطة األب بالسلطة العائلية املشرتكة	

• االعرتاف بنفس الحقوق واملسؤوليات تجاه األطفال	

• االعرتاف بوضع قانوين لألم العزباء والبنها املولود خارج إطار الزواج	

• تنقيح الفصل 88 من املجلة يف اتجاه التعداد الحرصي ملوانع اإلرث مبا ال يسمح للقايض 	

الزواج  إطار  خارج  وامليالد  الدين  يف  االختالف  اضافة  نحو  التقديرية  سلطته  بإعامل 

كموانع ااٌلرث

• اإلقرار باملساواة يف انتقال امللكية عن طريق املرياث	
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رابعا، بخصوص قانون الجنسية

• إدخال تعديالت عىل قانون الجنسية يف الفصول التي متيز بني الزوج األجنبي املتزوج من 	

حقوق  عىل  والرجل  املرأة  لضامن حصول  تونيس  من  املتزوجة  األجنبية  والزوجة  تونسية 

متساوية فيام يتعلق مبنح الجنسية إىل الزوج وحقوق اإلقامة)36(.

• تكريس استقاللية الجنسية لدى املرأة املتزوجة عن الزوج عند فقدان الجنسية أو سحبها	

خامسا، بخصوص مجلة الشغل وقانون الوظيفة العمومية    

• التمييز عىل 	 الجنسني، وحظر  املساواة بني  إدراج مبدأ  الشغلية من أجل  القوانني  مراجعة 

أساس املسؤوليات بني الجنسني أثناء الحمل وتجاه األرسة،

• توفري تدابري شاملة ضد التمييز يف العمل مبا يف ذلك التعيني والتوظيف، خاصة فيام ما يتعلق 	

برشوط وظروف العمل والتدريب والرتقية وإنهاء الخدمة

• ضامن الحق يف أجر متساٍو بني النساء والرجال عن العمل ذي القيمة املتساوية يف جميع 	

القطاعات مبا فيها القطاع الفالحي

• الهشة مثل 	 القطاعات  القاطاعات وخاصة يف  للنساء يف جميع  التغطية االجتامعية  تعميم 

القطاع الفالحي

• االعرتاف بإجازة األمومة قبل وبعد الوضع حسب املعايري الدولية،	

• توحيد نظام عطلة األمومة بني القطاع الخاص والقطاع العام	

• االعرتاف بالعطلة األبوية عىل أن تكون من اختيار أحد الوالدين الذي يتمتع بها بعد انتهاء 	

عطلة األمومة لألم

• االعرتاف بحقوق متساوية للعامالت يف املنازل مع العاملني والعامالت يف باقي القطاعات	

• إعداد وتنفيذ برامج توعية للنساء حول حقوقهن االقتصادية واالجتامعية	

• من 	 الخاص  القطاع  يف  العامالت  النساء  لحامية  عادلة  اجتامعية  سياسات  وتنفيذ  وضع 

التوظيف الهش والطرد التعسفي وخاصة لحامالت الشهائد العليا

• تجريم التحرش الجنيس يف القوانني الشغلية	

36 .www.ohchr.org/Documents/Events/ :وزارة شؤون املرأة واألرسة والطفل، عدم املساواة والتمييز ضد املرأة والفتاة يف القوانني التونسية 2016، متاح عىل الرابط
IWD2016/LoisDiscriminatoires_FR.pdf
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سادسا، بخصوص املجلة الجزائية

• مراجعة املجلة الجزائية بهدف مواءمتها مع أحكام قانون 2017 املتعلق بالقضاء عىل العنف 	

ضد املرأة

• تجريم االغتصاب الزوجي برصيح العبارة	

• إلغاء الفصل 230 الذي نص عىل تجريم املثلية الجنسية	

سابعا، بخصوص القانون املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة

• اصدار النصوص الرتتيبية التي من شأنها أن تسمح بتطبيق أحكام القانون املتعلق بالقضاء 	

عىل العنف ضد املرأة

• اإلرساع بإصدار كراسات الرشوط الخاصة مبراكز اإليواء 	

• مراجعة مجلة اإلجراءات الجزائية مبا يضمن وصول النساء ضحايا العنف للعدالة	

• إعداد وتنفيذ خطة إعالمية للتعريف بالقانون لدى النساء وتبسيطه	

• إعداد وتنفيذ برامج توعية وبرامج تدريبية للمكلفني بتطبيق القانون	

كام تويص الهيئة عالوة عىل ما تقدم بالعمل عىل إنشاء آليات للرشاكة والتنسيق بني مختلف 

الهياكل الحكومية املعنية ويف مقدمتها الوزارة املكلفة بشؤون املرأة ومنظامت املجتمع املدين 

العاملة يف املجال.
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القسـم الثاني - حقـــــــوق الطفــــــــــل

الجزء األول – اإلطار القانوني / التشريعات الخاصة  
       بحقوق الطفل

النصوص الدولية واإلقليمية  .1

صادقت تونس بصفة مبكرة عىل جملة من الصكوك الدولية املتصلة بحقوق الطفل، نذكر من بينها 

 1989 نوفمرب  يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قبل  من  اعتامدها  تم  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية 

ودخلت حيز النفاذ يف سبتمرب 1990. وقعت تونس عىل االتفاقية يف فيفري 1990 وصادقت عليها يف 

جانفي 1991.

كام صادقت تونس عىل ثالثة بروتوكوالت اختيارية لالتفاقية، وهي عىل التوايل:

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد . 1

اإلباحية الذي اعتمد يف ماي 2000 ودخل حيز النفاذ يف 18 جانفي 2002. وقعت عليه تونس يف 

أفريل 2002 وتم التصديق يف سبتمرب 2003.

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة، الذي تم . 2

اعتامده يف 25 ماي 2000 ودخل حيز النفاذ يف 23 فيفري 2002. وقعت عليه تونس يف أفريل 2002 

وتم التصديق يف جانفي 2003.

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات: اعتمد من قبل الجمعية . 3

العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب 2011 ودخل حيز النفاذ يف أفريل 2014. وصادقت عليه تونس يف 

26 ديسمرب 2018.

      البــاب الثالث 

  المساواة ومناهضة التمييــــــز
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وإىل جانب االتفاقية الدولية لحقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية امللحقة بها، صادقت تونس عل 

جملة من الصكوك الدولية األخرى، نذكر من بينها اتفاقية العمل الدولية رقم 138 حول الحد األدىن لسن 

االلتحاق بالعمل التي أقرتها منظمة العمل الدولية يف مؤمترها العام يف 27 جوان 1973 وصادقت عليها 

تونس بتاريخ 19 أكتوبر 1995، ثم اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 

واإلجراءات الفورية للقضاء عليها التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية يف مؤمترها العام يف 17 جوان 

1999 وصادقت عليها تونس يف 28 فيفري 2000.

وفيام يتعلق بالصكوك اإلقليمية وقعت تونس يف 16 جوان 1995 عىل امليثاق االفريقي لحقوق الطفل 

ورفاهيته الذي تم اعتامده يف جويلية 1990. ويعد امليثاق الوثيقة االقليمية اإلفريقية األساسية التي تعنى 

بتعزيز وحامية حقوق الطفل. وينص امليثاق من خالل فصوله عىل عديد الحقوق الخاصة بالطفل بهدف 

ضامن عدم التمييز بني األطفال، ولتحقيق مصلحته الفضىل. ومع أن تونس وقعت عىل امليثاق بعد حوايل 

خمس سنوات من اعتامده إال أنها مل تصادق عليه إىل اليوم.

االستغالل  من  األطفال  حامية  حول  األوريب  املجلس  اتفاقية  عىل   2018 جانفي  يف  صادقت  كام 

األورويب  املجلس  قبل  اعتامدها من  تم  والتي  » باتفاقية النزاروت «(  )املعروفة  الجنيس  واالعتداء 

يف أكتوبر2007 ودخلت حيز النفاذ يف جويلية 2010. وتعد تونس من بني الدول القليلة من خارج 

واليابان  وكندا  املتحدة  والواليات  املغرب  )إىل جانب  االتفاقية  التي صادقت عىل  األورويب  االتحاد 

واملكسيك والفاتيكان(.

وفيام يخص الوثائق واالعالنات الدولية التي ال تكتيس صبغة إلزامية وقاّعت تونس عىل ما يعرف بوثيقة 

» مبادئ باريس بشأن األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة «، ووثيقة » التزامات باريس بشأن 

حامية األطفال من التجنيد غري املرشوع أو استغاللهم من قبل القوات واملجموعات املسلحة « اللتني تم 

إقرارهام من قبل » اليونيسيف « سنة 2007 خالل املؤمتر العاملي الذي انعقد يف فيفري 2007 يف باريس 

بالرشاكة بني » اليونيسيف « والحكومة الفرنسية تحت شعار » تحرير األطفال من الحرب « وقد أعلنت 

الدول املوقاّعة عىل الوثيقتني عن استعدادها لوضع الحلول املستدامة ملنع تجنيد األطفال واستخدامهم 

يف النزاعات املسلحة وإنفاذ هذه الحلول.
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التشريعات الوطنية  .2

2.1 - الدستـــــــــور 

أن  والحريات عىل  بالحقوق  املتعلق  الثاين  الباب  السابع واألربعني من  نص دستور 2014 يف فصله 

عىل  والتعليم.  والرتبية  والصحة  والرعاية  الكرامة  الدولة ضامن  وعىل  أبويه  عىل  الطفل  » حقوق 

الدولة توفري جميع أنواع الحامية لكل األطفال دون متييز ووفق املصالح الفضىل للطفل « مقرا بذلك 

مبدأ املصلحة العليا للطفل املطلوب تكريسها يف باقي الترشيعات الوطنية سواء تلك التي تهم الطفل 

بشكل خاص أو التي تتصل بحقوق الطفل يف البعض من فصولها، وتكريسها أيضا يف سياسات الدولة 

وبرامجها املتصلة بحقوق الطفل.

ويعد الفصل 47 من الدستور مكسبا هاما لألطفال يف تونس إذ يلزم العائلة والدولة بشكل رصيح بضامن 

الدستور بشكل  والتعليم. كام عرب  والصحة  الرعاية  األساسية يف  احتياجاته  تلبية  الطفل وضامن  كرامة 

رصيح عىل مبدأين أساسيني وجب أن تقوم عليهام السياسات الخاصة بالطفولة وهام أوال مبدأ املساواة 

وعدم التمييز وثانيا مبدأ اعتبار املصلحة العليا للطفل. إال أن الدستور أغفل املبدأين اآلخرين وهام مبدأ 

الحياة والبقاء والناّامء ومبدأ املشاركة.

وترى الهيئة العليا لحقوق اإلنسان أنه فضال عىل ما جاء يف فصله السابع واألربعني فإن األطفال معنيني 

بكل أبواب الدستور وفصوله وكل املبادئ التي نص عليها، فهم معنيون كغريهم بقضايا املساواة بني 

الجنسني واملشاركة والتمثيلية واستدامة الخدمات العامة والتساوي يف الفرص والتمتع مبختلف الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثاّقافياّة كالحق يف الصحة والتعليم والرتفيه والثقافة وكذلك الحق يف الوصول 

الحقوق  إىل  إضافة  املجتمعي،  مج  الداّ يف  اإلعاقة  ذوي  األطفال  وحق  القانون  أمام  واملساواة  للعدالة 

املتصلة بالتنمية املستدامة وحامية البيئة والحق يف املياه وغريها من الحقوق املكفولة بالدستور.

وترى الهيئة العليا أن عدم التوصل إىل حد اآلن إىل إنشاء » هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال 

القادمة « التي نص عليها الدستور يف فصله 129 له تأثريه عىل حقوق األطفال فهم معنيون إىل حد 

كبري بهذه الهيئة.
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الطفل  حقوق  ملراقبة  مستقلة  آلية  إنشاء  عىل  الدستور  تنصيص  عدم  إىل  العليا  الهيئة  تشري  كام 

بالتنصيص عىل وجوب  اإلنسان  لهيئة حقوق  األسايس  القانون  واكتفي املرشع من خالل  وحاميتها، 

وجود مختص يف حقوق الطفل من بني أعضائها. وإذ يعترب ذلك مكسبا فإنه غري كاف وال ينبني عىل 

اعتبار الطفل صاحب حق.

القوانين الوطنية النافذة  .2.2

تعترب مجلة حامية الطفل أبرز الترشيعات الوطنية املتعلقة بحقوق األطفال، إال أن بعض القوانني األخرى 

تضمنت فصوال تتعلق بحقوق الطفل نذكر منها قانون منع االتجار باألشخاص )القانون األسايس عدد 61 

لسنة 2016 الصادر يف 3 أوت 2016(، وقانون القضاء عىل العنف ضد املرأة )القانون عدد 58 لسنة 2017 

الصادر يف 11 أوت 2017(.

2.2.1 - مجلة حماية الطفل: 
بعد أربع سنوات من املصادقة عىل اتفاقية حقوق الطفل أصدرت تونس » مجلة حامية الطاّفل « )القانون 

عدد 92 لسنة 1995 الصادر يف 9 نوفمرب 1995(. وقد استجابت املجلة يف أغلب فصولها إىل مقتضيات 

د والطاّفل يف نزاع مع القانون. االتفاقية الدولية يف مجال حامية الطاّفل املهداّ

وقد نص الفصل الرابع من املجلة عىل وجوب » اعتبار مصلحة الطفل الفضىل يف جميع اإلجراءات التي 

تتخذ بشأنه سواء من قبل املحاكم أو السلطات اإلدارية أو مؤسسات الرعاية االجتامعية العمومية أو 

الخاصة «، وذلك يف توافق مع ما نص عليه الفصل الثالث من االتفاقية الدولية الذي جاء فيه » يف جميع 

أو  الخاصة،  أو  العامة  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  بها  قامت  سواء  باألطفال،  تتعلق  التي  اإلجراءات 

املحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات الترشيعية، يويل االعتبار األول ملصالح الطفل الفضىل «.

2.2.2 - قانون منع االتجار باألشخاص 
 )القانون األسايس عدد 61 لسنة 2016 الصادر يف 3 أوت 2016( الذي أشار يف الفصل األول أن الهدف 

النساء  التي ميكن أن يتعرض لها األشخاص وخاصة  القانون يتمثل يف » منع كل أشكال االستغالل  من 

واألطفال ومكافحتها بالوقاية من االتجار بهم وزجر مرتكبيه وحامية ضحاياه ومساعدتهم «، كام أشار 
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يف الفصل الثاين يف رشح مفهوم حالة االستضعاف عىل أنه  » أياّ وضع يعتقد فيه الشخص أنه مضطر 

للخضوع لالستغالل الناجم خاصة عن كونه طفال أو عن وضعيته غري القانونية أو حالة الحمل لدى املرأة 

يف  طفل  » استخدام  القانون ضمنها  أدرج  بالرق  الشبيهة  املامرسات  ويف رشح  االحتياج... «.،  حالة  أو 

أنشطة إجرامية أو يف نزاع مسلح وتبني طفل لغرض استغالله أيا كانت صوره «.

كام أشار الفصل 23 من القانون إىل تشديد العقوبات عندما يكون ضحية جرمية االتجار طفال إذ نص 

» يكون العقاب مدة خمسة عرش عاما وبخطية من خمسني ألفا إىل مائة ألف دينار إذا ارتكبت ضد 

طفل أو باستخدامه «

الجزائية ومجلة  الجزائية ومجلة اإلجراءات  القانون » تنطبق أحكام املجلة  الرابع من  الفصل  ويضيف 

والجرائم  باألشخاص  االتجار  جرائم  عىل  الخاصة  الجزائية  والنصوص  العسكرية  والعقوبات  املرافعات 

املرتبطة بها املنصوص عليها بهذا القانون بقدر ما ال تتعارض مع أحكامه. وتالحظ الهيئة العليا أن قانون 

منع االتجار باألشخاص مل ينص عىل تشديد العقوبات يف الحاالت التي يكون فيها الضحية طفال عىل عكس 

ما نص عليه قانون منع العنف ضد املرأة.

2.2.3 - قانون القضاء على العنف ضد المرأة
تتعلق بحقوق  القانون فصوال  أوت 2017(. تضمن هذا  الصادر يف 11  لسنة 2017  )القانون عدد 58 

الطفل، ومنها الفصول التالية:

• الفصل 3 الفقرة 1: يف تعريف املرأة » تشمل سائر اإلناث مبختلف أعامرهن «	

• الفصل 3 الفقرة 2: يف تعريف الطفل » كل شخص ذكرا كان أو أنثى عىل معنى مجلة حامية 	

الطفل «

• الفصل 4 الفقرة 1: » تتعهد الدولة باإلحاطة باملرأة ضحية العنف واألطفال املقيمني معها «	

• عليهم 	 املسلط  معها  املقيمني  واألطفال  للمرأة  الضحية  بصفة  » االعرتاف   3 الفقرة   4 الفصل 

العنف « )نفس اليشء يف الفصل 13 حيث يتحدث القانون عن املرأة واألطفال املقيمني معها(

• الفصل 7 الفقرة 3: تكوين املربني والساهرين عىل املجال الرتبوي حول املساواة وعدم التمييز 	

ومكافحة العنف ملساعدتهم عىل معالجة قضايا العنف يف الفضاء الرتبوي

• لدى 	 خاصة  املبكر  املدريس  االنقطاع  ملكافحة  الالزمة  التدابري  كل  اتخاذ   :5 الفقرة   7 الفصل 

الفتيات يف جميع املناطق
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• الفصل 15 و16 من الباب الثالث حول العقوبات والذي نص عىل تعديل عدة فصول من املجلة 	

الجزائية مع تشديد العقاب عندما تكون ضحية العنف طفال

• الفصل 22: » نقل الضحية واألطفال املقيمني معها عند الرضورة إىل أماكن آمنة بالتنسيق مع 	

الهياكل املختصة ومندوب حامية الطفولة «

• أو 	 نفساين  أخصايئ  بحضور  الجنسية  الجرائم  ضحية  الطفل  سامع  وجوب  حول   :29 الفصل 

الطفل ضحية  الغرض. وال ميكن سامع  لهذا  يعد  تقرير  اجتامعي، ويقع تضمني ملحوظاته يف 

الجرائم الجنسية أكرث من مرة عىل أن يتم تسجيل سامعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة. ومينع 

إجراء مكافحة مع املظنون فيه يف الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفال.

• الفصل 30 و33: تضمنا الفصالن تدابري إضافية بخصوص حامية األطفال سواء كانوا أبناء املرأة 	

ضحية العنف أو كانوا هم أنفسهم ضحايا العنف.

2.2.4 - مجلـــــة الجمــــاعــــات المحليــــة
)القانون األسايس عدد 29 لسنة 2018 الصادر يف 9 ماي 2018( ال تتضمن املجلة أي فصل ينص عىل 

مشاركة األطفال، وهذا يشكل تراجعا عىل ما جاء يف قانون 2006 )القانون األسايس عدد 48 لسنة 

2006 املتعلق بتنقيح وإمتام القانون األسايس للبلديات لسنة 1975( والذي نص عىل إنشاء املجالس 

البلدية لألطفال.

2.3  مشـــاريع القوانيــن المعروضــة علــــى مجلــس نــواب الشعــــب

2.3.1 - مشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن األطفال ورياض األطفال)1(
تم إعداده من قبل وزارة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن ومتت إحالته عىل مجلس نواب الشعب يف 

شهر جويلية 2017، وقد متت مناقشته يف الجلسة العامة يف 17/4/2017، كام متت مناقشته يف جلسة 

إحداث  » تنظيم  إىل  األول  بالفصل  ورد  ما  حسب  املرشوع  ويهدف   .21/2/2019 بتاريخ  ثانية  عامة 

حضانات ورياض األطفال وتسيريها، وتحديد هياكل الرقابة واإلرشاف عليها وضبط العقوبات املستوجبة 

يف صورة اإلخالل بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية «.

مرشوع قانون عدد 2016/59. 1
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وال يستجيب املرشوع املعروض حاليا عىل مجلس نواب الشعب يف جوانب عديدة منه ملتطلبات حامية 

للدفاع عن  التونسية  الجمعية  املدين ويف مقدمتها  املجتمع  السن. وقد عربت منظامت  األطفال صغار 

عن عدم رضاها عن املرشوع واعتربته ال يستجيب ملبادئ أساسية نص عليها الدستور  حقوق الطفل)2( 

واتفاقية حقوق الطفل ومجلة حامية الطاّفل، وأنه ال يكرس املساواة عىل املستوى االقتصادي وال املساواة 

بني الجهات، ومن ذلك أنه:

• ال يراعي مبدأ مسؤولية الدولة يف حامية الطفل وضامن متتعه بحقوقه كام نص عليه الدستور يف 	

فصله السابع واألربعني وكام نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل يف معظم بنودها

• ال يستجيب لبعض الفصول األخرى من الدستور مثل الفصل السابع الذي نص عىل دعم الدولة 	

لألرسة وحاميتها

• ال يراعي مبدأ عدم التمييز واملساواة يف الفرص بني األطفال وال يدعم التمييز اإليجايب لفائدة 	

الجهات املحرومة وذلك يف تعارض مع الفصل الثاين عرش من الدستور

• ال يراعي مبدأ املصلحة العليا للطفل كام نص عليها الفصل 47 من الدستور	

• ال يتضمن رؤية واضحة بخصوص األطفال ذوي اإلعاقة	

الجــــزء الثـــاني – اإلطار المؤسسـاتي/ المؤسســات الفــاعلــة 
فــــي مجــــال حقــــوق الطفــــل    

1 - وزارة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن: يحدد األمر عدد 2020 لسنة 2003 املؤرخ يف 22 
سبتمرب 2003 مشموالت وزارة املرأة واألرسة والطفولة. وتتوىل الوزارة يف هذا اإلطار بلورة وتنفيذ 
ومتابعة سياسة الحكومة املتعلقة يف مجاالت الطفولة مبا يشملها من وضع خطط وبرامج االحاطة 
بالطفولة. وتعنى الوزارة عىل الخصوص مبسألة الطفل ذي اإلعاقة مبا يشمل ذلك من التعاون مع 
الهياكل املعنية لتقديم الدعم واملساعدة. وترشف الوزارة أيضاً عىل مختلف املؤسسات العمومية 
التي تعمل يف مجال الطفولة مثل املؤسسات املكلفة بتكوين اإلطارات املختصة يف ميداين تربية 
الفنية  املراقبة  عىل  وتعمل  بقرطاج)3(  الطفولة  إلطارات  األعىل  املعهد  ومنها  الطفولة  وتنشيط 

والبيداغوجية للمؤسسات الرتبوية واالجتامعية التي تعنى بالطفولة.

انظر بيان الجمعية الصادر بهذا الشأن يف 2017/11/14. 2
3.   http://www.enfants-tunisiens.tn/adulte/gouvernementale.htm
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والتكوين  اإلعالم  مرصد  نذكر  الوزارة  إرشاف  تحت  الواقعة  الرسمية  املؤسسات  بني  ومن 
والتوثيق والدراسات حول حامية حقوق الطفل الذي تم بعثه سنة 2002 ملزيد نرش ثقافة 
ة إصدار » التقرير  ىل املرصد مهماّ حقوق الطفل وترسيخ الوعي بها يف األرسة واملجتمع، وقد تواّ
الوطني السنوي حول وضع الطفولة بتونس « الذي صدر آخر عدد منه سنة 2015. كام تم 
بعث العديد من » مؤسسات تنشيط وتكوين ورعاية الطفولة «، كمركبات الطفولة واملراكز 
ذي  للطفل  املوجهة  اإلعالمية  ومركز  للطفل،  املوجهة  لإلعالمية  الوطني  واملركز  املندمجة، 

اإلعاقة، واملركبات الشبابية، ودور الشباب املتنقلة.

2 - مندوب حمــــاية الطفولــــة: تم إحداث خطة مندوب حامية الطفولة مبقتىض مجلة حامية 
الطفولة لسنة 1995 كإحدى اآلليات الحامئية)4( ، وهو هيكل وقايئ يتدخل يف الحاالت التي 
تهدد صحة الطفل أو سالمته البدنية أو العقلية. ويتوىل مندوب حامية الطفولة التنسيق مع 
الطفولة كالجمعيات  املعنية من وزارات ومؤسسات أخرى معنية بشؤون  الهياكل  مختلف 

ومنظامت املجتمع املدين. 

لتحديد  املهددين  األطفال  بخصوص  اإلشعارات  تلقي  الطفولة  حامية  مندوب  يتوىل 

احتياجاتهم ورسم خطة تدخل ومتابعتها وتسخري الوسائل الالزمة لتحقيقها مبا فيها واليته 

كأممور ضابطة عدلية مبا تخوله له من استعانة بالقوة العامة والدخول ألي مكان يوجد 

فيه الطفل املهدد. 

لكل 100 ألف طفل)5(.  الطفولة 81 مندوباً، مبعدل 2.4 مندوباً  ويبلغ عدد مندويب حامية 

ويتلقى مندوبو حامية الطفولة إشعارات للتدخل يف الحاالت والوضعياّات التي تهدد صحة 

الطفل أو سالمته البدنية والعقلية عىل معنى الفصل 20 من املجلة، وتلقى مندويب حامية 

الطفولة 17449 إشعاراً خالل سنة  2018.)6( 

ويتخذ مندوب حامية الطفولة التدابري الحامئية العاجلة الالزمة مثل وضع الطفل مبؤسسة 

استشفائية أو مبركز إحاطة اجتامعية أو لدى عائلة وذلك بدون إذن مسبق من قايض األرسة 

عىل أن يتحصل عليه الحقا.

فصل 28، مجلة حامية الطاّفل.. 4
النرشة اإلحصائية لنشاط مندويب حامية الطفولة لسنة 2018. . 5
نفس املرجع. 6
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3 - مرصـــد اإلعــالم والتكويــن والتوثيــق والدراسات حــول حامية حقــوق الطفــل: تم بعثه 

ىل  سنة 2002 ملزيد نرش ثقافة حقوق الطفل وترسيخ الوعي بها يف األرسة واملجتمع، وقد تواّ

ة إصدار » التقرير الوطني السنوي حول وضع الطفولة بتونس « الذي صدر بشكل دوري  مهماّ

من 1995 إىل 2015، وكان يدرج يف جدول أعامل مجلس الوزراء لشهر » جانفي « من كل عام.

4 - قايض األرسة وقايض األطفال: نص الفصل 49 من الدستور التونيس لسنة 2014 عىل دور القضاء 

يف حامية الحقوق والحريات من أي انتهاك. ويف هذا اإلطار يشكل قايض األرسة وقايض األطفال 

إحدى آليات الحامية القضائية للطفل التي أحدثتها مجلة حامية الطاّفل.  وميكن لقايض األرسة 

أن يتعهد بوضعية الطفل املهدد بناًء عىل مطلب صادر من قايض األطفال أو النيابة العمومية أو 

مندوب حامية الطفولة أو املصالح العمومية للعمل االجتامعي أو املؤسسات العمومية املعنية 

ً)7( وذلك لحامية الطفل املتعرض  بشؤون الطفل، كام ميكن له أن يتعهد من تلقاء نفسه أيضا

لإلساءة والعنف. ويقوم قايض األرسة بجمع املعلومات وإجراء األبحاث ويحدد التدابري الوقتية 

ا قايض الطاّفل فيتعهاّد بوضعية الطاّفل املخالف للقانون. ويصدر األحكام يف شأن القضية. أماّ

5 - منظامت املجتمع املدين: توجد عىل الساحة عديد الجمعيات واملنظامت غري الحكومية 

العاملة يف مجال حقوق الطفل، ومن أبرزها ميكن أن نذكر املنظامت الثالث التالية:

• الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل: وهي جمعية ذات صبغة حقوقية تأسست يف نهاية 	

2011 وتهدف إىل الدفاع عن حقوق األطفال وحاميتها ومنارصتها، وتعمل بشكل أسايس عىل 

تقديم املساعدة املبارشة وغري املبارشة لألطفال املتواجدون يف خطر. 

• الجمعية التونسية لحقوق الطفل: هي جمعية ذات صبغة اجتامعية وخريية، تأسست يف 11 	

بالتجربة  التعريف  ذلك  يف  مبا  الطفل  حقوق  ثقافة  وتعزيز  نرش  عىل  وتعمل   ،1998 جويلية 

ً ودولياً. كام تعمل يف مجال املساعدة  التونسية يف مجال رعاية الطفل وحامية حقوقه وطنيا 

االجتامعية لألطفال وعىل املساهمة يف اقرتاح اآلليات الرضورية لحامية حقوق الطفل. 

• التونسية: وهي منظمة ذات منفعة عامة تتمثل مهمتها األساسية 	 املنظمة الوطنية للطفولة 

لهم  التي تسمح  واالخالقية  االجتامعية  القيم  ثقافة  األطفال، ومنحهم  تعليم  املساعدة يف  يف 

باالندماج يف بيئتهم واملشاركة يف تنميتها، وذلك من خالل مجموعة من األنشطة ذات الطابع 

االجتامعي الرتبوي والثقايف مثل نوادي األطفال واملخيامت الصيفية.

الفصل 51 من مجلة حامية الطفولة. 7
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الجزء الثالث - واقع حقوق الطفل في تونس

شهدت املرحلة التي تلت صدور الدستور يف 2014 تأخريا واضحا يف إعامل عديد األحكام الواردة به، 
وتجىل ذلك يف التأخري الحاصل يف تركيز املحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور يف بابه الخامس 
أو الهيئات الوطنية املستقلة املنصوص عليها يف الباب السادس، كام تجىل أيضا يف التعرث الحاصل يف 
مالءمة عديد القوانني مع مقتضيات الدستور الجديد ورسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بإعامل الحقوق 
التي ما نص عليه الدستور واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. وانعكس ذلك سلبا 

عىل مختلف الفئات االجتامعية وعىل وجه الخصوص عىل الفئات الهشة والضعيفة ومنها األطفال.

ولهذا رغم املنظومة الترشيعية القامئة وترسانة القوانني والسياسات املعتمدة والربامج التي بصدد اإلعداد 
لعديد  عرضة  األطفال  تظل حقوق  املبكرة «(  الطفولة  حول  املندمجة  » االسرتاتيجية  بينها  من  )نذكر 

االنتهاكات والتجاوزات.

العنــــــف الممــــــارس علــــى األطفــــــــال  .1

أبرزت دراسة أعدتها منظمة اليونيسيف أن 93 % من األطفال يعانون من العنف عىل اختالف أشكاله 
)جسدي ولفظي ونفيس وجنيس( وأن هذا العنف يطال مختلف األوساط واألعامر. ويظل االعتقاد يف 
قيام الرتبية عىل العنف والعقاب الجسدي اعتقادا راسخا ومنترشا سواء يف الوسط العائيل أو املدريس. 
وتساهم هذه العقلية يف إفالت القامئني بالعنف ضد األطفال من العقاب وبالتايل يف مزيد انتشاره. وهذا 
انتشار الظاهرة رغم أن هذه األرقام  التي بحوزة مندويب حامية الطفولة حول مدى  ما تؤكده األرقام 

تقترص عىل الحاالت التي يتم تقديم إشعارات بشأنها.

وتربز األرقام ارتفاع نسبة االعتداءات الجنسية ضد األطفال، والتي تصل يف الفضاء املدريس إىل 2.6 %. كام 
بلغت نسبة االعتداءات الجنسية ضد القرص 80 % من مجموع الفحوصات التي مارسها أخصائيو الطب 

الرشعي سنة 2016 و70 % سنة 2017.

وتفيد األرقام أن الذكور أكرث عرضة للعنف من اإلناث يف سن الطفولة املبكرة بينام تنعكس الصورة يف 

املراحل العمرية املوالية وخاصة يف سن املراهقة. وتفيد أرقام الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص 

بأن 70 %من امللفات الواردة عليها تخص أطفاال.
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الوصــــول للعدالــــــة  .2

رغم اإلصالحات التي تم إدخالها يف مجال قضاء األطفال يظل اإلفالت من العقاب سمة بارزة يف جرائم 

العنف ضد األطفال. وال يتم انصاف األطفال الضحايا من قبل العدالة يف أحيان عديدة. ويعود ذلك بشكل 

رئييس إىل القصور واإلخالالت الحاصلة عند االستامع إىل األطفال الضحايا من قبل املحققني والقضاة وعدم 

اعتامد القواعد الدولية يف هذا الشأن. وال يتم إعطاء تكوين متخصص ألعوان األمن يف تقنيات االستامع 

لألطفال، كام أن سلك املحاماة يشكو من ضعف الخربة يف هذا املجال، وال يتلقى قضاة األرسة واألطفال 

تكوينا متخصصا قبل تعيينهم يف الخطة، عالوة عىل ضعف اإلمكانيات املتاحة لقايض الطفولة وظروف 

العمل التي تعيق أداءه. كل هذه العوامل تعيق إىل حد كبري وصول األطفال للعدالة وتؤثر سلبا يف قدرة 

املجتمع عىل حاميتهم من العنف.

ظـــروف االعتقـــال بمراكـــز اعتقـــال األطفـــال  .3

باملراكز املخصصة لألطفال تشكو من نواقص عديدة وهذا ما أدى سنة 2017 إىل  ظروف االعتقال 

الصحية  الظروف  وسوء  باالكتظاظ  املراكز  هذه  وتتسم  العدل.  وزير  زيارة  إثر  بقمرت  مركٍز  غلق 

وقلة العاملني وعدم تخصصهم. وال يساعد التكوين الذي يتلقاه األطفال داخل هذه املؤسسات رغم 

فرصة  متنحهم  ال  التي  املسلمة  للشهائد  السلبية  النظرة  بسب  املجتمع  يف  إدماجهم  عىل  اجباريته 

الحصول عىل عمل بعد قضاء العقوبة، إضافة إىل أن عدم حصول الطفل عىل الشهادة قد يؤدي أحيانا 

إىل متديد العقوبة. 

استغـــالل األطفـــال والعنف االقتصادي الممــارس   .4
علــى األطفـــال  

يعاين نسبة كبرية من األطفال عدميي السند العائيل من ظاهرة االستغالل االقتصادي من قبل العائالت 

التي يسند لها إيواء هؤالء األطفال وتربيتهم، ويعود ذلك إىل غياب اإلطار الترشيعي الذي ينظم عملية 

اإليواء وضعف املتابعة من قبل الجهات املسؤولة، يف حني ال تسمح طاقة االستيعاب املحدودة ملؤسسات 

الدولة بإيواء هؤالء األطفال.كام ال توجد مؤسسات رسمية إليواء األمهات القارصات رغم ازدياد عددهن، 
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وتظل املؤسسة الوحيدة العاملة يف املجال هي جمعية » أمل « والتي ال تسمح لها إمكاناتها باالستجابة 

للحاجات املتزايدة.

حمــايـــة األطفـــال ذوي االعــــــاقة  .5

حسب التعداد السكاين لسنة 2014 يقدر عدد األطفال من ذوي اإلعاقة بحوايل 5 % من إجاميل عدد 

األطفال، ويعاين هؤالء األطفال من سوء املعاملة والعنف مبختلف أشكاله مبا فيه االعتداءات الجنسية 

مبا يف ذلك داخل بعض املراكز املتخصصة سواء كانت مراكز عمومية تابعة لوزارة الشؤون االجتامعية أو 

مراكز خاصة. وبشكل عام تعاين نسبة كبرية من األطفال ذوي اإلعاقة من التمييز واإلقصاء خصوصا يف 

مجال التعليم، وعىل سبيل املثال ال توجد إىل حد اآلن مؤسسات تعليمية متخصصة الستقبال األطفال 

الذين يعانون من طيف التوحد.

الحـــق فــــــي التعليــــــم  .6

ترتاجع خالل  انفكت  ما  التعليم  أن جودة  إال  االستقالل،  بعد  لعقود  الدولة  أولويات  التعليم من  ظل 

السنوات األخرية وهذا ما يؤكده مؤرشا TIME وPISA واللذان أنهت تونس االنسحاب منهام سنة 2017، 

ويف تقرير PISA الصادر سنة 2016 احتلت تونس املرتبة 65 من مجموع 70 دولة.

تعرث  بسبب  و2017   2016 سنتي  الرتبوي خالل  اإلطار  خاضها  التي  االجتامعية  الحركات  أثرت  وقد 

الحوار بني الحكومة واألطراف النقابية سلبا يف مردودية املؤسسة الرتبوية. وأساء تعطل الدروس إىل 

مبدأ استمرارية املرفق العام كام نص عليه الدستور يف فصله الخامس عرش، كام أن قرار االنتقال اآليل يف 

املدارس اإلعدادية واملعاهد الذي اتخذته الوزارة ييسء إىل جودة التعليم ويعد انتهاكا لحق التالميذ يف 

تعليم ذي مستوى جيد. ومع إقرار الهيئة بحق اإلرضاب كان عىل الدولة إيجاد الحلول الكفيلة بضامن 

استمرارية املرفق الرتبوي ومتتع التالميذ بحقهم يف التعليم.

ومل تفض املفاوضات إىل حلول هامة فيام يتصل بجودة التعليم وغريها من املشاكل التي يعاين منها 

منقطعٍ  ألف  املائة  العدد  يتجاوز  حيث  التعليم،  عن  املبكر  االنقطاع  مشكل  مقدمتها  ويف  القطاع 

سنوياّاً. ومن بني املشاكل أيضاً ضعف التجهيزات الرتبوية والتعليمية باملؤسسات، وعدم مالءمة الربامج 



حالة حقوق اإلنسان يف تونس
التقريــــــر الوطنــــــــي  2016 - 2019

193

أن  املعوضني. كام  املدرسني  الوزارة عىل عدد كبري من  الرتبوي، واعتامد  اإلطار  التعليمية، ونقص 

انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية من شأنها أن تطرح التساؤالت حول مدى ضامن املبادئ األساسية 

التي انبنت عليها السياسة التعليمية للدولة منذ االستقالل ويف مقدمتها مجانية التعليم العمومي 

واملساواة يف الفرص وعدم التمييز.

ويشكو التعليم ما قبل املدريس من مشاكل عديدة إذ تخلت الدولة بشكل تام تقريبا عن الحضانات 

ورياض األطفال لصالح القطاع الخاص الذي تنتمي إليه 90 % من املؤسسات. وهذا بدوره ييسء 

ملبدأ تكافئ الفرص واملساواة بني األطفال يف ضامن حقهم يف التعليم إضافة إىل ما يشكوه القطاع 

من ضعف الرقابة العمومية مام أدى إىل انتشار املؤسسات غري املرخصة والتي ال تستجيب للمعايري، 

فبعضه يعتمد عىل إطار تربوي ال ميتلك التكوين املالئم، عالوة عىل انتشار الحوادث والعنف ضد 

األطفال داخلها. وتفيد األرقام أن 70 % من األطفال يف سن الطفولة املبكرة مل يتمكنوا من االلتحاق 

مبؤسسات تربوية)8(، وسعيا من الوزارة لتجاوز هذا الوضع قامت بإنشاء » أقسام تحضريية « باملدارس 

االبتدائية إال أن عددها ال يزال ضعيفا وال يفي بالحاجيات.

ويرتاد عدد من األطفال الكتاتيب الواقعة تحت إرشاف وزارة الشؤون الدينية، وتتسم هذه الكتاتيب 

هي أيضا بضعف الرقابة العمومية مام ينجم عنه حصول تجاوزات وانتهاكات مختلفة ضد األطفال. 

كام نجد عددا من الكتاتيب واملدارس القرآنية التابعة للجمعيات، والتي بدأت باالنتشار منذ 2011 

والتي تشتغل بصفة غري قانونية ويرتادها حوايل 12000 طفال.

الحـــق فـــي الصحـــة  .7

تشري املادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل إىل ما ييل » تعرتف الدول األطراف بحق الطفل يف التمتع 

وتبذل قصارى  التأهيل  وإعادة  األمراض  مرافق عالج  بلوغه وبحقه يف  بأعىل مستوى صحي ميكن 

جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية هذه «. كام 

ل الدستور يف فصله السابع واألربعني الدولة مسؤولية االستجابة لالحتياجات األساسية لألطفال  حماّ

يف مجال الرعاية الصحية إىل جانب الرتبية والتعليم إذ نص عىل أن » حقوق الطفل عىل أبويه وعىل 

الدولة ضامن الكرامة والصحة والرعاية والرتبية والتعليم «.

املصدر وزارة الرتبية. 8



حالة حقوق اإلنسان يف تونس
التقريــــــر الوطنــــــــي  2016 - 2019

194

إال أن الواقع يربز أن متتع األطفال بحقهم يف العالج والرعاية الصحية يشكو عديد النواقص واإلخالالت. 

ويعود ذلك أوال إىل تأثر املنظومة الصحية العمومية يف السنوات األخرية بسب جملة من العوامل منها 

الفعلية للمواطنني  التغطية االجتامعية لالحتياجات  التمويل العمومي وعدم مالءمة منظومة  انخفاض 
مستوى  األوضاع عىل  انعكست هذه  وقد  الطبي.  شبه  لإلطار  املوجه  التكوين  مستوى  تقهقر  وكذلك 
ونوعية الخدمات الصحية املوجهة لألطفال. كام يعود ثانيا إىل موقع األطفال يف السياسة الصحية للدولة 

إذ ال يشكل األطفال أولوية ضمن هذه السياسة.

وميكن حوصلة أبرز النواقص يف هذا املجال فيام ييل: 

• املستوى املتدين لظروف حفظ الصحة يف عديد املؤسسات الرتبوية والذي ساهم يف إعادة ظهور 	
بعض األمراض وانتشارها بني األطفال

• تراجع خدمات الطب املدريس	
• للمستشفى يف ترصيح 	 العامة  املديرة  أفادت  إذ  األطفال،  املتدنية ملستشفى  االستيعاب  طاقة 

إلذاعة » شمس ف.م «. يف نوفمرب 2019 أن طاقة استيعاب املستشفى تقدر ب335 رسير يف 
حني بينام يتم إيواء 30.000 طفل مريض يف السنة.

• النقص الفادح يف عدد مراكز التوليد وأقسام الولدان، وكذلك أقسام الطب االستعجايل لألطفال	
• لكل 	 واحد  بها طبيب  )6 واليات  الجمهورية  بني واليات  األطفال  املتكافئ ألطباء  التوزيع غري 

100.000 طفل(.
• يخصص 	 املرض  عىل  للتأمني  الوطني  فالصندوق  االجتامعية  التغطية  نظام  يف  والقصور  الخلل 

مبلغا سنويا مقداره 50 دينارا للطفل الواحد وهو مبلغ زهيد وال يفي باالحتياجات األساسية 
لألطفال، كام ال يتعهد الصندوق بعديد األمراض التي تصيب األطفال أو التشوهات الخلقية التي 

ال يعتربها الصندوق من قبيل املرض الذي يستوجب التعويض.

الحـــــق فــي المشــاركــــة والتمييــــــز ضــــد األطفــــال   .8
المنتميــــن لألقليــــــــات  

إىل جانب الحقوق املشار إليها أعاله، أكدت اتفاقية حقوق الطفل عىل إعطاء الفرصة لألطفال يف املشاركة 

حيث نصت يف مادتها الخامسة عرش عىل وجوب اعرتاف الدولة بحقوق الطفل يف حرية تكوين الجمعيات 

وحرية االجتامع السلمي، وأرصت عىل عدم جواز تقييد هذه الحريات بغري القيود املفروضة بالقانون. 
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كام أكدت املادة الواحدة والثالثون من االتفاقية عىل رضورة ضامن الدولة لحق األطفال يف املشاركة يف 

الحياة الثقافية والفنية.

آرائه  التعبري عن  الطفل يف  الطاّفل يف فقرته األوىل عىل حق  العارش من مجلة حامية  الفصل  كام نص 

بحرية، بينام نصت الفقرة الثانية من نفس الفصل عىل أن » تتاح لألطفال الفرصة للتنظم يف إطار فضاء 

حوار ميكنهم من التعبري عن آرائهم يف املواضيع ذات الصلة بحقوقهم وتعويدهم عىل روح املسؤولية 

وتجذير الحساّ املدين لديهم ونرش ثقافة حقوق الطفل. 

إال أن التمتع بهذا الحق يظل محدودا تعيقه عدة عوامل منها:

• ضعف متثيل األطفال وأوليائهم يف املؤسسات الرتبوية بسبب غياب أو تعرث اآلليات واألطر التي 	

من شأنها أن تضمن مشاركتهم إذ ال يوجد يف غالب األحيان مندوب ميثل التالميذ يف مجالس 

األقسام كام أن حضور األولياء والتالميذ يف مجالس املدارس أصبح ضعيفا، فضال عىل أن هذه 

املجالس مل تعد تجتمع منذ سنوات عديدة

• مع أن إنشاء » برملان الطفل « الذي نص عليه الفصل العارش من مجلة حامية الطاّفل يعترب بادرة 	

إيجابية من شأنها أن تساهم يف تنمية فكر املواطنة لدى األطفال، إال أن هذا الفضاء ال يستجيب 

مبا فيه الكفاية إىل قواعد التمثيل الدميقراطي الفعيل، كام أن غياب متثيل فعيل لألطفال باملدارس 

يجعل متثيلهم يف برملان الطفل منقوصا.

• إن » املجالس البلدية لألطفال « التي نص عليها القانون الصادر يف 1975/5/15 )القانون األسايس 	

)القانون األسايس عدد 48-2006(  الصادر يف 2006/7/17  عدد 33-75 لسنة 1975( والقانون 

مل يتم التنصيص عليها يف مجلة الجامعات املحلية لسنة 2018 )القانون األسايس عدد 29 لسنة 

2018 مؤرخ يف 2018/5/9(، مام يشكل تراجعا واضحا فيام يخص مشاركة األطفال والدميقراطية 

املوجهة للطفل. وبهذا الشكل حرم القانون الجديد األطفال من حقهم يف املشاركة املحلية ويف 

تنشئتهم عىل روح املواطنة.

• ملامرسات 	 األقليات  لبعض  املنتمون  األطفال  يعاين  لألقليات:  املنتمني  األطفال  ضد  التمييز 

متييزية نذكر من بينها التجاوزات التي يتعرض لها األطفال السود خاصة يف مناطق الجنوب 
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التونيس. وعىل سبيل املثال أفادت بعض جمعيات املجتمع املدين بوجود حافلتي نقل مدريس 

البيضاء والثانية لألطفال ذوي  يف مدينة مارث إحداها مخصصة لنقل األطفال ذوي البرشة 

البرشة السوداء، مبا يشكل خرقا واضحا ملا نص عليه الدستور وملقتضيات القانون األسايس عدد 

50 لسنة 2018 املتعلق بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي.

• وبخصوص األطفال من أصول يهودية ال توجد أياّ سياسات أو برامج تهدف إلدماجهم يف التعليم 	

العمومي أو عىل األقل بعث فضاءات تربوية مشرتكة مع بقية األطفال. وال توجد حسب علمنا 

أي نشاطات مشرتكة مع بقية أقرانهم داخل الهياكل أو املؤسسات العمومية. ويزاول األطفال 

اليهود تعليمهم يف مدارس خاصة حيث يتلقون تعليام باللغة العربية ويتابعون برامج التعليم 

الفرنسية.

التي  التوصيات  أمازيغية تعرضوا ملامرسات متييزية )رغم  أيضا إىل أن بعض األطفال من أصول  ونشري 

أمام  تونس  تقرير  تقديم  إثر  املتحدة  باألمم  والثقافية  االقتصادية واالجتامعية  الحقوق  لجنة  أصدرتها 

للعقاب  أمازيغية  أصول  من  تالميذ  بتعرض  مزاعم  العليا  الهيئة  تلقت  وقد   .)2016 أكتوبر  يف  اللجنة 

االبتدائية  املدارس  إحدى  ساحة  يف  األمازيغية  باللغة  الحديث  تعمدهم  بسبب  املدرسة  من  والطرد 

بتطاوين يف 2017.

ضد  القــائم  التمييــز  إىل  الهيئــة  تشري  لألقليات،  املنتميــن  األطفــال  ضد  التمييــز  جـــانب  وإىل 

مجلة  بالذكر  ونخص  الوطني  القانون  أن  ومع  واملرياث.  النسب  مثل  مســائل  يف  الطبيعيني  األطفــال 

األحــوال الشخصيــة والقــانون املتعلق بإسنــاد لقب عائيل لألطفــال املهملني أو مجهــويل النسب)9( مل 

يتضمن أحكاما متييزية رصيحة ضد األطفال املولودين خارج إطار الزواج، فقد أفاد تقرير لجنة الحريات 

الزواج والطفل املولود يف  القضاء وضع متييزا بني الطفل املولود خارج إطار  الفردية واملساواة أن فقه 

إطار الزواج. ويستدل التقرير عىل ذلك بقرار محكمة التعقيب املؤرخ يف 6 مارس 1973، وكذلك قرارها 

الصادر يف 2008)10(. 

القانون عدد 75 لسنة 1998 مؤرخ يف 1998/10/28 يتعلق بإسناد لقب عائيل لألطفال املهملني أو مجهويل النسب )الرائد الرسمي عدد 87، 1998/10/30(. 9
تقرير لجنة الحريات الفردية واملساواة. رئاسة الجمهورية. تونس، جوان 2018. 10
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الخالصـــــة والتوصيــــــــات

وتويص الهيئة العليا بخصوص حقوق الطفل ومن أجل مزيد التفعيل ملقتضيات الدستور وما نصت عليه 

اتفاقية حقوق الطفل ومجلة حامية الطفولة، مبا ييل:

• املصادقة عىل امليثاق االفريقي لحقوق ورفاهية الطفل	

• تعديل مجلة الجامعات املحلية )القانون األسايس عدد 29 لسنة 2018( بإدراج فصول تنص 	

عىل إعامل حق األطفال يف املشاركة وإعادة تفعيل » املجالس البلدية لألطفال «

• املولودين يف 	 األطفال  املساواة بني  للتنصيص رصاحة عىل  الشخصية  األحوال  تعديل مجلة 

إطار الزواج واألطفال املولودين خارج إطار الزواج يف كل ما يتصل بالنسب واملرياث

• اإلرساع بإصدار القانون املتعلق مبحاضن ورياض األطفال الذي تم إحالته عىل مجلس النواب 	

ومبدأ  املساواة  مبدأ  تكريسها  عدم  بسبب  فصوله  بعض  يف  النظر  إعادة  مع   2017 منذ 

الطفل ومجلة حقوق  واتفاقية حقوق  الدستور  للطفل كام نص عليهام  الفضىل  املصلحة 

حامية الطفل، وبسبب عدم تضمنه رؤية واضحة بخصوص حقوق األطفال ذوي اإلعاقة.

• فاقدي 	 األطفال  إيواء  تنظم عملية  أن  التي من شأنها  القانونية والرتتيبية  النصوص  إصدار 

السند ومتابعتهم

• الترسيع برتكيز هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة	

• العمل عىل إعادة إصدار » التقرير الوطني السنوي حول وضع الطفولة « بشكل منتظم ملا 	

يشكله من أهمية كأداة ملتابعة أوضاع األطفال يف تونس

• إرساء رشاكة مستدامة مع منظامت املجتمع املدين العاملة يف مجال حقوق الطفل وتوفري 	

الدعم الحكومي لها

• وضع وتنفيذ برامج تكوين متخصصة ألعوان األمن فيام يتعلق بتقنيات االستامع لألطفال، 	

وبرامج مامثلة للقضاة قبل تعيينهم يف خطة قايض األطفال

• وضع وتنفيذ خطة شاملة إلعادة تأهيل مراكز اعتقال األطفال	
• إعداد وتنفيذ خطة إلنشاء وتطوير التعليم ما قبل املدريس العمومي، وتفعيل آليات املراقبة 	

عىل املؤسسات الخاصة العاملة يف املجال
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• يف 	 بحقهم  األطفال  متتع  يتيح  مبا  االجتامعية  التغطية  ومنظومة  الصحية  املنظومة  تطوير 
العالج عىل الوجه األكمل

• وأوليائهم 	 األطفال  متثيل  تدعم  أن  شأنها  من  التي  الهياكل  وتفعيل  إنشاء  عىل  العمل 
باملؤسسات الرتبوية، وكذلك الهياكل التي من شأنها أن تدعم تربية األطفال وتنشئتهم عىل 

املشاركة يف الشأن العام مثل املجالس البلدية لألطفال وبرملان الطفل
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القسـم الثالث - حقــــوق األشخـــاص ذوي اإلعـــاقة

توطئــــــــــة  .1

العام للسكان لسنة 2014  التعداد  نتائج  أفرزته  اإلعاقة يف تونس وفق ما  تبلغ نسبة األشخاص ذوي 

2،2 %)1( من مجموع السكان، كام يبلغ العدد الجميل لألشخاص املتحصلني عىل بطاقة إعاقة 241.240 

شخصا من بينهم 119.160 إمرأة أي بنسبة 49 %)2(. وال تعطي هذه األرقام فكرة واقعية عن العدد 

الفعيل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف تونس إذ تكتفي بإحصاء األشخاص املتحصلني عىل بطاقة إعاقة دون 

غريهم، مام يعني نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة أعىل بكثري من األرقام املرصح بها. 

لقد تضمن دستور 2014 وألول مرة يف تاريخ تونس دسرتة حقوق األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة حيث 

الدولة » تحمي األشخاص ذوي اإلعاقة من كل متييز « وأضاف  أن  الثامن واألربعني عىل  الفصل  نص 

» لكل مواطن ذي إعاقة الحق يف االنتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابري التي تضمن له االندماج 

الكامل يف املجتمع، وعىل الدولة اتخاذ جميع اإلجراءات الرضورية لتحقيق ذلك «.

» ميثاق تونس لحقوق األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة « الذي  كام شهدت سنتا 2014 و2015 إعداد 

املرتشحني واملرتشحات  و16 من  يزيد عن 14 حزباً  ما  املدين، وقع عليه  املجتمع  به منظامت  تقدمت 

حقوق  وتطبيق  نرش  برضورة  عليه  املوقعني  قبل  من  تعهد  عن  عبارة  وامليثاق  للرئاسة.  لالنتخابات 

األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة يف تونس كام نصت عليها االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

التي صادقت عليها تونس يف أفريل 2008. 

يف  العاملة  واملنظامت  للجمعيات  ومميزًة  عديدة  تحركات  الساحة  شهدت  االجتامعي  املستوى  وعىل 

مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باعتامد مقاربة حقوقية، وبرز ذلك من خالل املطالبة بحق األشخاص 

      البــاب الثالث 

  المساواة ومناهضة التمييــــــز

1 .http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/RGPH-national-soc-sanit-site.pdf : 2014، التعداد العام السكان والسكنى لسنة
نفس املرجع، ص 16. 2
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ذوات وذوي اإلعاقة يف النفاذ لالنتخابات الترشيعية والرئاسية، مام أنشأ نوعاً من الوعي الحقوقي الذي 
متتع  مدى  عىل  أثرها  التحركات  لهذه  كان  وقد  واإلحسان.  الرعاية  منظومة  مع  القطيعة  بداية  كرس 
األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة بحقوقهم كام نص عليها الفصل 48 من الدستور واالتفاقية الدولية لحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة والقانون التوجيهي التونيس للسنوات 2016 - 2019.

الدستور واالتفاقية  التي نص عليها  الحقوق  الجزء بشكل مفصل مدى إعامل  التقرير يف هذا  ويتناول 
الدولية والقانون التوجيهي املشار إليه أعاله بخصوص ضامن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحاميتها.

الجـــزء األول - اإلطار القانوني / التشريعات الخاصة 
       بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

خالفاً لدستور 1959 تضمن دستور 2014 إشارة رصيحة لحقوق ذوات وذوي اإلعاقة بتونس إذ نص يف 
فصله 48 عىل أن » تحمي الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة من كل متييز. لكل مواطن ذي إعاقة يف االنتفاع، 
حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابري التي تضمن له االندماج الكامل يف املجتمع، وعىل الدولة اتخاذ جميع 

االجراءات الرضورية لتحقيق ذلك «. 

يأيت ذلك يف نفس التميش الذي اتبعته الدولة التونسية فيام يتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إذ 
صادقت يف أفريل 2008 دون تحفظات عىل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها 
االختياري بشأن تقديم البالغات الذين تم اعتامدهام يف ديسمرب 2006 ودخال حيز النفاذ يف ماي 2008.

كام تشري عديد النصوص الدولية األخرى التي صادقت عليها تونس إىل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدويل  والعهد  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  أهمها  ومن 
والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الثالث املتعلق بإجراء تقديم البالغات)3(، واالتفاقية الدولية 
للشغل عدد 159 بشأن التأهيل املهني وتشغيل املعاقني. أما عىل الصعيد اإلقليمي، صادقت تونس عىل 
امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وبروتوكوله املتعلق بحقوق املرأة يف افريقيا والذي ينص عىل 
الحامية الخاصة ذوي وذوات اإلعاقة)4(. كام صادقت يف ديسمرب 2016 عىل » معاهدة مراكش « حول 

النفاذ للوثائق واملنشورات من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة)5(.

عون أنهم ضحايا النتهاك حق من الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية ومنها حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، . 3 الذي أجاز لكل فرد أو مجموعة من األفراد يداّ
تقديم بالغ اىل لجنة حقوق الطفل إلجراء التحري بشأن هذا االنتهاك.

املادة 23، بروتوكول امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا لسنة 2003. . 4
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معاقي البرص أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات، الصادرة عن . 5

املنظمة العاملية للملكية الفكرة، اعتمدت يف 2013/6/27 ودخلت حيز النفاذ يف 2016/9/30
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تتوزع  اذ  بالتنوع  اإلعاقة  وذوي  ذوات  األشخاص  بحقوق  املتعلقة  الوطنية  الترشيعية  الرتسانة  وتتميز 
النصوص القانونية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل العديد من القوانني منها مجلة حامية 
الطفولة والقانون األسايس املتعلق بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي. ويبقى اإلطار القانوين 
املرجعي لحقوق األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة هو القانون التوجيهي املتعلق بالنهوض باألشخاص ذوي 

اإلعاقة وحاميتهم )القانون عدد 83 لسنة 2005 واملؤرخ يف أوت 2005(.

تم تنقيح هذا القانون مؤخراً مبوجب قانون عدد 41 لسنة 2016 املؤرخ يف 16 ماي 2016، وجاء هذا 
االحتياجات  املنترشة مثل » ذوي  املصطلحات  عن  اإلعاقة عوضاً  لتوحيد مصطلح ذوات وذوي  التنقيح 
الخصوصية « و» املعوق « و» حامل اإلعاقة « اذ يلزم التنقيح كل هيئات الدولة باعتامد مصطلح » ذوات 
وذوي اإلعاقة « ملا يحمله اللفظ من مرجعية حقوقية يف محاولة منه إلذكاء الوعي ومالءمة املصطلح مع 
االتفاقية الدولية. كام يلزم التنقيح الجديد الدولة بتخصيص نسبة ال تقل عن 2 % من االنتدابات السنوية 
وعوضه   30 الفصل   2016 تنقيح  ألغى  كام  اإلعاقة.  وذوي  ذوات  األشخاص  لفائدة  العمومية  بالوظيفة 
بأحكام جديدة تلزم املؤسسات العمومية أو الخاصة املشغلة ملا بني 50 و99 عامال بتخصيص مركز عمل 
عىل األقل لذوات وذوي اإلعاقة إضافة إىل الرتفيع يف النسبة املخصصة لألشخاص ذوات وذوي اإلعاقة يف 
مراكز العمل للمؤسسات العمومية أو الخاصة املشغلة لـ 100 شخص فام فوق من 1 إىل 2 باملائة. ورغم 
التعديالت التي أدخلت عىل قانون 2005 ترى الهيئة العليا أن القانون يف حاجة ملزيد املراجعة، وقد يكون 
من األفضل إصدار قانون جديد يوفر إطارا قانونيا قامئا عىل مقاربة حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة.

العنف ضد  بالقضاء عىل  القانون األسايس عدد 58 املؤرخ يف 11 أوت 2017 واملتعلق  ويف 2017 صدر 
املرأة، الذي يهدف إىل وضع التدابري الكفيلة بالقضاء عىل كل أشكال العنف القائم عىل أساس التمييز بني 
الجنسني. وأشار هذا القانون للمرأة ذات اإلعاقة يف تعريفه للتمييز الذي ميكن أن يسلط عىل املرأة، واعترب 
اإلعاقة من بني حاالت االستضعاف إذ عرف حالة االستضعاف عىل أنها » حالة الهشاشة املرتبطة بصغر 
م السن أو املرض الخطري أو الحمل أو القصور الذهني أو البدين التي تضعف قدرة الضحية عىل  أو تقداّ

التصدي للمعتدي « وأدرجها ضمن الحاالت املوجبة للتشديد يف العقوبة يف الجرائم املرتكبة ضد املرأة. 

أما فيام يتعلق باملشاركة السياسية، فقد نص قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 10 الصادر يف 
20 جويلية 2017 واملتعلق بقواعد وإجراءات الرتشح لالنتخابات البلدية والجهوية عىل رضورة أن تتضمن 
الجسدية وحامالً  اإلعاقة  ذوات وذوي  من  أو مرتشحاً  األوائل مرتشحة  العرشة  بني  األصلية من  القامئة 

لبطاقة إعاقة، مع حرمان القامئة من املنحة العمومية)6( عند املخالفة.

الفصل 10، قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 10 لسنة 2017 املؤرخ يف 20 جويلية 2017 املتعلق بقواعد وإجراءات الرتشح لالنتخابات البلدية والجهوية.. 6
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الجـــزء الثــــاني - اإلطار المؤسسـاتي/ المؤسسات الفـاعلة 
في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

املستقلة ومنظامت املجتمع املدين بحقوق  الوطنية  الهيئات  الحكومية وكذلك  تعنى عديد املؤسسات 

األشخاص ذوات وذوي واإلعاقة بشكل مبارش وذلك بناًء عىل واليتها القانونية ونصوصها التأسيسية. ونذكر 

من بينها املؤسسات التالية:

املؤسسات الرسمية:

• اللجان الخاصة يف مجلس 	 اللجنة الربملانية لشؤون ذوي اإلعاقة والفئات الهشة: وهي إحدى 

نواب الشعب، وتتكون من 18 نائبا.

تتوىل اللجنة النظر يف مشاريع القوانني املتعلقة باألشخاص ذوات وذوي اإلعاقة والفئات الهشة، 

املتعلقة بحقوق األشخاص ذوات  الحكومية  الحكومي والربامج  النشاط  الرقابة عىل  تتوىل  كام 

املراكز  زيارة  وكذلك  للحكومة  الكتابية  األسئلة  بتوجيه  اإلطار  هذا  يف  وتقوم  اإلعاقة.  وذوي 

واملؤسسات املعنية. 

• وزارة الشؤون االجتامعية: تعنى وزارة الشؤون االجتامعية بحقوق األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة 	

بحقوق  املتصلة  املهام  الوزارة  االجتامعي ضمن  للنهوض  العامة  اإلدارة  وتتوىل  مبارش،  بشكل 

األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة. كام ترشف الوزارة عىل عديد الهياكل املتخصصة عىل غرار املعهد 

العايل للرتبية املتخصصة ومراكز التأهيل املهني للقارصين عىل الحركة العضوية والصم. 

• من 	 السادس  الباب  عليها  نص  التي  الدستورية  الهيئات  إحدى  وهي  اإلنسان:  حقوق  هيئة 

الدستور. وقد نص القانون املؤسس للهيئة )القانون األسايس عدد 51 لسنة 2018 مؤرخ يف 29 

تعنى  الهيئة  قارة صلب  لجنة  إحداث  إلزامية  عىل  واألربعني  الواحد  فصله  يف   )2018 أكتوبر 

بحقوق األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة. 

والحريات  اإلنسان  لحقوق  العليا  الهيئة  تواصل  اإلنسان «  حقوق  » هيئة  تركيز  انتظار  ويف 

العامة يف مجال حامية حقوق اإلنسان االضطالع مبهمة حامية حقوق  األساسية بحكم واليتها 

األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة. 
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• املجلس األعىل لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة: تم إحداث املجلس مبقتىض القانون التوجيهي عدد 	

83 لسنة 2005 واملنقح يف 2016. ويعمل املجلس حسب ما نص عليه الفصل 55 من القانون عىل 

معاضدة مجهودات الدولة يف ضبط السياسات الوطنية واالستـراتيجيـات القطـاعيـة فـي مجــال 

الوقـايـة والرعــايــة وإدماج األشخاص املعوقني والنهوض بهم. إال أن املجلس اليوم غري مفعل.

منظمات المجتمع المدني: 

شهدت الفرتة التي تلت الثورة إنشاء عديد املنظامت الحقوقية التي تعنى بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

وفق املبادئ التي تضمنتها االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

حاولت هذه الجمعيات القطع مع منظومة الرعاية فعملت بالتعاون مع املنظامت الدولية عىل خلق 

جيل من ذوات وذوي اإلعاقة متمكنني معرفيا بهذه الحقوق من خالل نرشها ومنارصتها. كام عملت 

بالتعاون مع بعض املنظامت الدولية مثل املفوضية السامية لحقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية مثل 

الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية عىل خلق مساحة للتعبري حول سياسات الدولة املتعلقة 

باألشخاص ذوي اإلعاقة. ونذكر من بينها الجمعيات التالية:

• جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي اإلعاقة: تأسست الجمعية يف جانفي 2012، وتتمثل أهدافها 	

القرار  البرصية وتطوير مشاركتهم يف صنع  اإلعاقة  يف تطوير مهارات وقدرات األشخاص ذوي 

وجه  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وبحقوق  عموماً  العام  بالشأن  املتعلقة  للمعلومة  ونفاذهم 

الخصوص عرب ورشات وبرامج يتم تنفيذها بالتعاون مع منظامت ومؤسسات وطنية ودولية ذات 

العالقة. كام تعمل الجمعية عىل إرساء وتأسيس مامرسة ثقافية دامجة من خالل تنظيم تظاهرات 

ومهرجانات كاملهرجان الدويل للموسيقيني واملبدعني من ذوات وذوي اإلعاقة وعديد الندوات 

التي تربز رضورة االهتامم بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل املجاالت مثل حامية األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف مناطق النزاع والحروب والكوارث. وتصدر الجمعية العديد من املؤلفات الثقافية 

والحقوقية بطريقة » براي « وبالطريقة الصوتية. 

• املختصة 	 الرتبية  مبجال  2وتهتم  سنة  الجمعية  تأسست  املختصة:  للرتبية  تونس  منارة  جمعية 

وتطوير معارف وقدرات املتدخلني يف الشأن الرتبوي باملؤسسات التي تعنى بالطلبة والتالميذ 

املكفوفني، وذلك عرب تنظيم تظاهرات وندوات علمية وطنية وإقليمية بهدف تركيز اسرتاتيجية 

وطنية تقوم عىل العلوم املتطورة واألساليب النموذجية املعتمدة يف مجال الرتبية والتدريب.  
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• أنشأها 	 حكومية  غري  منظمة  اإلعاقة:  ذوي  األشخاص  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  املنظمة 

ذوي  األشخاص  حقوق  لضامن  املنظمة  تهدف  الثورة.  بعد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مجموعة 

يف  اإلنسان  حقوق  مقاربة  عىل  القائم  النهج  تعزيز  من خالل  تونس  يف  عنها  والدفاع  اإلعاقة 

التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة فضالً عن رصد تطبيق االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة. تقوم املنظمة بالعديد من املشاريع املتعلقة بإذكاء الوعي وبنفاذ األشخاص ذوي 

اإلعاقة ومبشاركتهم يف الحياة السياسية.  

• السمعية 	 اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بقضايا  التعريف  الجمعية عىل  تعمل  األصم:  جمعية صوت 

ومحاولة التعريف مبشاكلهم ومشاغلهم وإرساء سياسة دامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف التكوين 

املهني. وتعمل الجمعية عىل نرش ثقافة لغة اإلشارة لفك العزلة عن الصم التونسيني كام تحاول 

التأسيس ملجتمع يراعي خصوصية هذه الفئة يف كل املجاالت. 

الجـــزء الثالث - واقع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

إذكــــــــاء الوعـــــــي  .1

تلزم  الوعي، وبذلك  الثامنة عىل إذكاء  املادة  الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف  االتفاقية  تنص 

الدول األطراف عىل اعتامد تدابري فعالة من أجل تعزيز احرتام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم و 

مكافحة القوالب النمطية وتعزيز الوعي بقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة وميكن أن تشمل هذه التدابري 

حمالت فعالة للتوعية، و تعزيز تقبل االشخاص ذوي اإلعاقة وتشجيع االعرتاف مبهاراتهم وقدراتهم. 

شهدت سنوات 2016 - 2019 حراكاً لألشخاص وذوي اإلعاقة يف كل املجاالت من أجل إذكاء الوعي ومكافحة 

القوالب النمطية وذلك من خالل املطالبة كام شهدت أيضاً حملة للمطالبة بتصحيح املصطلحات املتعلقة 

باألشخاص ذوات وذوي اإلعاقة مبا يتامىش واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ونرش مواد 

االتفاقية وتيسري سبل نفاذ ذوات وذوي اإلعاقة كل بحسب خصوصيته إىل ترسانة الترشيعات والحقوق، 

توحيد  الحملة  تلك  الهدف من  االنتخايب.  وكان  والقانون  املحلية  الجامعات  بعد صدور مجلة  خاصة 

مصطلح ذوات وذوي اإلعاقة ملا يحمله اللفظ من مرجعية حقوقية عوضاً عن املصطلحات املنترشة خاصة 

لدى اإلعالميني واإلعالميات مثل ذوي االحتياجات الخصوصية واملعوق وحامل اإلعاقة. كام شهدت تلك 

الفرتة نشأة أكرث من 25 جمعية مهتمة بذوات وذوي اإلعاقة.
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الوعي  إذكاء  عىل  العمل  منها  الهدف  كان  وتظاهرات  أنشطة   2019  -  2016 سنوات  كام شهدت 

لدى أصحاب الحق واملكلفني بالواجب. فكانت طباعة الدستور بطريقة » براي « وإصدار القانون 

االنتخايب بلغة اإلشارة. كام شهدت هذه السنوات تنوعاً يف تعامل بعض املنظامت والجمعيات املدنية 

فأصبح االنتباه إىل رضورة األخذ بخصوصية أصحاب الحق من ذوات وذوي اإلعاقة وبرز ذلك من 

خالل اعتامد مكتب تونس للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان للجنة منارصة لحقوق األشخاص ذوات 

وذوي اإلعاقة متألفة من أصحاب الحق أنفسهم، كام عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ اعتامدا عىل 

استشارة خرباء من املجتمع املدين من ذوات وذوي اإلعاقة. 

ومن بني األمثلة عىل هذا التوجه ما قامت به بعض الوزارات مثل وزارة املرأة التي قامت بطباعة 

التمييز ضد املرأة بطريقة  الدولية للقضاء عىل كافة أشكال  مجلة األحوال الشخصية واالتفاقية 

» براي « واعتمدت لغة اإلشارة يف بعض اللقاءات العامة التي نظمتها الوزارة. كام قامت وزارة 

مخصصة  فضاءات  وإنشاء  » براي «  بطريقة  واإلبداعية  األدبية  العناوين  بعض  بطباعة  الثقافة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة البرصية داخل بعض املكتبات. ومن ناحيتها سعت منظامت املجتمع املدين 

وبعض الهيئات املستقلة إىل حث ذوات وذوي اإلعاقة عىل املشاركة بالشأن العام عرب ومضات 

إشهارية اعتمدت فيها لغة اإلشارة. 

الوعي  رفع  منها  الهدف  كان  التحركات  من  2019 شهدت جملة   -  2016 سنوات  فإن  وعموماً 

وإذكاءه لدى األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة الذين يعانون من عدم القدرة عىل النفاذ للقوانني 

والترشيعات مام يعيق متلكهم ملرجعية حقوقية تقطع مع املوروث الذي أسسته دولة االستقالل 

من التعاطي االجتامعي القائم عىل الوصاية والرعاية، إضافة إىل عدم متكنهم من تنمية قدراتهم 

ومهاراتهم يف التواصل والحوار وفض النزاعات. 

أما بخصوص أصحاب الواجب تظل املعرفة باالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبنودها 

دون املطلوب وكذلك الشأن بالنسبة الحتياجات األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة. وقد جاء عىل لسان 

أحد مديري ديوان رئيس الحكومة سنة 2017 خالل لقاء مع إحدى الجمعيات أنه مل يطلع مطلقاً عىل 

االتفاقية الدولية واعدا أنه سيعمل عىل تفادي األمر.
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المشاركة في الشأن العام والمشاركة السياسية   .2
لألشخاص ذوات وذوي اإلعاقة  

نصت االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مادتها التاسعة والعرشين عىل تعهد الدولة 

الطرف عىل » أن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية املشاركة بصورة فعالة وكاملة يف الحياة السياسية 

مبا يف  بحرية،  يختارونهم  ممثلني  وإما عن طريق  مبارشة  إما  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  والعامة عىل 

ذلك كفالة الحق والفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يك يصوتوا ويُنتَخبوا «، ونصت الفقرة الثالثة من نفس 

املادة عىل أن تتهعد الدول الطرف ب » كفالة حرية تعبري األشخاص ذوي اإلعاقة عن إرادتهم كناخبني، 

والسامح لهم، عند االقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، باختيار شخص يساعدهم عىل التصويت «.

لقد أثرت جملة من العوامل بشكل إيجايب عىل األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة نذكر منها صدور القانون 

االنتخايب والتحركات والنضاالت التي خاضتها منظامت املجتمع املدين، وكذلك بعض الربامج اإلعالمية. فبدأ 

أصحاب الحق يخرجون من االنطواء داخل دائرة اإلعاقة إىل مجال الشأن العام والعمل السيايس، فشهدت 

نتيجة لذلك الفرتة املمتدة من 2016 إىل 2019 تحركاً لألشخاص ذوات وذوي اإلعاقة يف الشارع نذكر 

منها مسرية 10 أفريل 2017 التي حملت شعارات مثل » نفذ وعدك « و » 2 باملائة حق مش مزية «. 

كام شهدت نفس الفرتة انخراط عديد األشخاص من ذوات وذوي اإلعاقة داخل األحزاب والجمعيات. 

كام ترشح أكرث من 1700 شخص من ذوات وذوي اإلعاقة يف االنتخابات البلدية لسنة 2018 أفضت إىل 

انتخاب 145 مستشارا بلدياً من بينهم ثالثة مستشارين انتخبوا رؤساء بلديات. وهي أول مرة يف تاريخ 

نفسه  والشأن  البلدية،  االنتخابات  العدد يف  بهذا  اإلعاقة  وذوي  ذوات  األشخاص  يشارك خاللها  تونس 

بالنسبة للتحركات يف الشارع مثل مسرية أفريل 2017 التس شارك فيها عدد كبري منهم. وقد ساهمت 

اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لتيسري نفاذ ذوات وذوي اإلعاقة الحركية إىل 

مكاتب االقرتاع وإصدار حاوية » براي « لتمكني مشاركة ذوات وذوي اإلعاقة البرصية يف االنتخابات بكل 

استقاللية يف رفع نسبة املشاركة. 

إن بداية انخراط ذوات وذوي اإلعاقة يف الشأن العام واملشاركة السياسية وإن مل تكن بحسب ما أفادت 

به بعض الجمعيات الحقوقية ذات مرجعية حقوقية يحرتم فيها األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة لقدراتهم 

املشاركة  إىل  االنطواء والسعي  الخطوة مكنتهم مع ذلك من مغادرة حقل  فإن هذه  وليس لصفاتهم، 

الفاعلة يف الشأن العام.
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اإلدماج االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة  .3

نصت املادة 27 من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل اعرتاف الدولة الطرف » بحق 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل، عىل قدم املساواة مع اآلخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم 

لكسب الرزق يف عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية يف سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني أمام األشخاص 

العمل  يف  الحق  إعامل  األطراف  الدول  وتحمي  فيهام.  انخراطهم  ويسهل  لهم  وشاملتني  اإلعاقة  ذوي 

وتعززه، مبا يف ذلك حق أولئك الذين تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم.)7( كام نصت نفس املادة عىل أن تعمل 

الدولة الطرف عىل اتخاذ كل التدابري مبا فيها التدابري الترشيعية ملنع التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

العمل وتوفري ظروف عمل عادلة ومالمئة وأن تكفل لهم حقوقهم العاملية والنقابية، وتعزيز فرص العمل 

وكذلك وتوفري فرص التدريب وبرامج التأهيل املهني والوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ليس لألشخاص ذوات وذوي اإلعاقة مجاالت عديدة لالندماج يف سوق الشغل أو حتى يف تلقي تدريب 

مهني. ويعود ذلك إىل غياب اسرتاتيجية وطنية تراعي خصوصية مختلف الفئات ضمن ذوات وذوي 

اإلعاقة بحسب نوع اإلعاقة، والعمل تبعا لذلك عىل مواءمة املناهج واألدوات التدريبية مع نوع اإلعاقة، 

وعىل بعث ورشات محمية أو إحداث مواطن تشغيل تتامىش مع قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة. 

إمكانات هذه  نتيجة ضعف  للتشغيل، ولكن  والسعي  التدريب  للجمعيات جانب  الدولة  أوكلت  وقد 

الجمعيات وعدم قدرتها عىل االستفادة من التقنيات الحديثة سواء املادية أو الالمادية مثل الربمجيات أو 

التجهيزات املحمية كورشات النجارة والحدادة أو الخياطة، بل اكتفت بالصناعات غري القادرة عىل املنافسة 

مثل صناعة املرطبات والحالقة والجلود واألحذية لفائدة ذوات وذوي اإلعاقة من الصم والقارصين عىل 

الحركة. أما ذوات وذوي اإلعاقة البرصية فقد اقترص تدريبهم عىل موزع الهاتف أو العالج الطبيعي أو 

التدريس، وهي جميعها مجاالت محدودة التشغيلية، مام أنتج نسبة بطالة عالية لدى األشخاص ذوات 

وذوي اإلعاقة.  وفيام يتعلق باملشاريع الصغرى التي تتطلب جهدا كبريا يف البحث عن التمويل وإعداد 

إليه من قبل األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة صعبا  النفاذ  الدراسات األولية للمشاريع فهو مجال يظل 

جدا بسب ضعف معارفهم بالقوانني والترشيعات، وعدم عدم قدرة الجهات املمولة عىل التواصل معهم 

وخاصة األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة السمعية. 

املادة 27، االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. 7



حالة حقوق اإلنسان يف تونس
التقريــــــر الوطنــــــــي  2016 - 2019

208

إن الوضعية االقتصادية لألشخاص ذوات وذوي اإلعاقة تشهد تردياً بسبب عدم تطبيق القوانني املتعلقة 

بنسبة التشغيل من ناحية، وإىل عدم متتعهم بالتدريب املالئم الذي ميكنهم من مواكبة التطور الصناعي 

وتحقيق اندماجهم يف سوق الشغل. وقد أدى ذلك إىل ضعف االنتداب يف القطاع الخاص وكذلك يف 

القطاع الحكومي يف خرق للقوانني إذ مل يحصل أي انتداب ألي مواطن أو مواطنة من ذوات وذوي 

اإلعاقة يف الوظيفة العمومية خالل الفرتة من 2016 إىل 2019. وقد أدى ذلك إىل ارتفاع نسبة األشخاص 

الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر من بني ذوات وذوي اإلعاقة.

اإلدماج الثقافي والرياضي لألشخاص ذوي اإلعاقة  .4

نصت املادة 30 من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل رضورة أخذ التدابري املناسبة 

التي تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم املساواة مع اآلخرين التمتع بحياة ثقافية ورياضية دامجة. 

ويشمل ذلك أخذ التدابري الالزمة لتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف األنشطة الثقافية والرياضية 

وضامن نفاذهم إىل األماكن املخصصة لألنشطة الرياضية والثقافية باإلضافة لتنظيم األنشطة الرياضية 

والثقافية الدامجة. 

قدم الرياضيون من ذوات وذوي اإلعاقة إىل تونس عديد البطوالت سواء يف األلعاب األوملبية أو الدورات 

اإلقليمية، ومع ذلك مل تكن هناك مساواة يف املكافأة رغم املطالب املتكررة. كام أن هذه النجاحات مل 

يواكبها انتشار لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة وال تطوير للتجهيزات املالمئة والبنية التحتية التي تعود 

النفاذ  ملواصفات  التحتية غري مطابقة  البنية  االستقالل، وظلت هذه  األوىل  السنوات  إىل  غالبيتها  يف 

املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة.  ومل تؤدي  السياسات  نتيجة غياب هذا املفهوم يف 

املصادقة عىل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف سنة 2008 وال صدور عديد القوانني 

املراعية لحق النفاذ للبنية التحتية إىل تحسن األوضاع يف هذا املجال إذ نكاد ال نجد مؤسسة ثقافية 

أو ترفيهية واحدة تتوفر بها مواصفات النفاذ. وكانت النتيجة غياب األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة عن 

املجال الفني والثقايف سواء كمشاركني ومنتجني أو كمشاهدين. وهذا أدى بدوره إىل إحداث قطيعة مع 

الحركة الثقافية باستثناء بعض األنشطة النوعية التي قامت بها بعض الجمعيات واألشخاص من ذوي 

اإلعاقة الحركية، وباستثناء بعض املبادرات مثل تجهيز املرسح البلدي بالعاصمة مبصعد وتهيئة خمسة 

مقاعد ملستعميل الكرايس املتحركة. 
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ومن بني املبادرات التي تم القيام بها بهــدف تيسري مشاركة األشخـاص ذوي وذوات اإلعـاقة يف الحيـاة 

الثقـافية نذكـر بعض التظاهـرات مثل املهرجـان الدويل للموسيقيني واملبدعني من األشخاص ذوي اإلعاقة، 

املشاركات  وبعض  دوز،  مبدينة  للصم  مرسحيـة  فرقة  وإنشاء  تطاوين  يف  اإليجـايب  الكوكب  ومهرجان 

املختلفة يف بعض الواليات مثل املهدية وقابس أبرز من خاللها األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة قدرات 

فنية وإبداعية الفتـة جعلت بقيـة األشخـاص من ذوات وذوي اإلعـاقة يطالبون برضورة تيسري مشاركتهم 

سواء بتهيئة الفضاءات أو االنخراط يف فرق مرسحية وموسيقية.

الحق في التعليم وشمولية التعليم في تونس   .5
لألشخاص ذوي اإلعاقة  

تحت   1989 سنة  إىل  االستقالل  منذ  تونس  يف  اإلعاقة  وذوي  لذوات  الحاضنة  التعليم  مؤسسات  ظال 

مسؤولية الجمعيات واملنظامت ذات الصلة، إال أن السنوات األخرية شهدت تحركات للطلبة والتالميذ من 

ذوات وذوي اإلعاقة البرصية الذين طالبوا برضورة إلحاق هذه املؤسسات بوزارة الرتبية كبقية أقرانهم 

فكان لهم ذلك. 

فقد ظلت خارج نطاق املسؤولية  التعليمية الحاضنة للصم والقارصين ذهنياً  بالنسبة للمؤسسات  أما 

املبارشة للدولة إذ أنها ال تخضع إىل برنامج وطني أو حتى ملراقبة وطنية.

املنارص لحقوق ذوات  املدين  للمجتمع  نتيجــة حراك نوعــي  التعليم يف تونس  شهدت سيـــاسة 

وذوي اإلعاقة تغرياً نحو التعليم الشامل وذلك بإنشاء قسم بوزارة الرتبية يعنى بإدماج ذوات وذوي 

اإلعاقة يف املؤسســات الرتبوية. ويف واقــع األمــر يختلف الحال حسب طبيعة اإلعاقة. فبالنسبة 

التعليــم االبتدايئ والثانوي  البرصية توجد ست مؤسســات تعليميــة يف مستــوى  لذوي اإلعاقة 

تابعة لوزارة الرتبيــة والتي متكن روادها من مواصلــة تعليمهم العايل. وغالبا ما يتم توجيه الطلبة 

الناجحني إىل اختصاص العالج الطبيعي وبدرجة أقل إىل اختصاصــات أخــرى مثل العلوم االجتامعية 

واللغــات وعلم النفس وعلــوم الرشيعــة.
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ورغم وجود بعض املبادرات املحدودة من حيث العدد، يعاين ذوي وذوات اإلعاقة من غياب التعليم ما 

قبل املدريس إضافة إىل أن املبادرات التي تم القيام بها يف هذا املجال مثل بعث فصول خاصة بالتالميذ 

من ذوي اإلعاقة البرصية داخل مؤسسات للتالميذ للمبرصين بواليتي صفاقس وبنزرت، تظل عازلة وال 

تساعد عىل إدماج األطفال من ذوي اإلعاقة البرصية، كام يشكو هؤالء من قلة يف الكتب ووسائل وأدوات 

التعليم املالمئة.

أما بخصوص التالميذ ذوات وذوي اإلعاقة السمعية، فتوجد بعض التجارب التي عملت عىل إدماجهم من 

خالل ترسيمهم بنفس الفصول  مع بقية التالميذ نذكر منها ما تم مبدرسة نهج روسيا بالعاصمة ومدرسة 

الربتقال بباردو، غري أن نسب النجاح تظل منخفضة جدا بالنظر لعدد التالميذ من ذوات وذوي اإلعاقة 

الذين يتمكنون من االلتحاق بالجامعة)8(، ويعود ذلك بشكل رئييس إىل غياب آليات التواصل املالمئة يف 

املؤسسات الرتبوية لفئة الصم إذ غالبا ما يكون املدرس غري مختص يف لغة اإلشارة، ويعتمد عىل اجتهاد 

التلميذ الذي عادة ما يكون مستفيد من زراعة القوقعة. كام نشري إىل النقص الكبري يف عدد املختصني يف 

تقويم النطق واألجهزة املساعدة.

أمــا فيمـا يتعلـق بالتالميـذ من ذوات وذوي اإلعـاقـة الحركيــة، فاإلشكـاليـة األسـاسية تكمـن يف 

الكرايس املتحركة، وهذا يعد أحد األسبـاب  بالنسبـة ملستعميل  التحتيـة خاصة  البنية  عدم مالءمـة 

الرئيسـة النقطاع عن الدراسـة.

ويعـاين ذوات وذوي اإلعـاقـة الذهنيـة من عراقيـل عـدة متنعهـم من التمتـع بحقهم يف التعليـم. 

ورغم وجــود بعـض التجـارب فهي تشمـل ذوي اإلعـاقـات الذهنيـة الخفيفــة دون غريهـم، كمـا 

املؤسسة  الالحقة. وتظل عدم قدرة  التعليمية  املراحل  االبتدايئ وال تشمل  التعليم  تقترص عىل  أنها 

الرتبوية وإطاراتها عىل التواصـل مع ذوي اإلعاقة الذهنية إحدى العراقيل األساسية.

كــامل  بشكــل  يتمتعــوا  مل   2019  -  2016 سنــوات  يف  اإلعـاقة  وذوي  ذوات  أن  الهيئـة  وتــرى 

سن  دون  لألطفـال  إقصـاًء  ميثـل  املدريس  قبل  ما  التعليم  فغيـاب  الشـامـل،  التعليـم  يف  بحقهم 

السادسة، كام أن أغلب املؤسسات التعليمية ال تتوفر بها مواصفات النفاذ سواء فيام يتعلق بالبنية 

التحتية أو املواد التعليمية. 

أفاد مكتب جمعية الصم بالعاصمة بأن منذ 2012 إىل حدود 2018، مل ينجح سوى ثالثة مرتشحني من الصم . 8
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الخالصـــــة والتوصيــــــــات

شهدت الفرتة من 2016 إىل 2019 بعض اإلجراءات من قبل الدولة بهدف إعامل حقوق ذوات وذوي 

اإلعاقة وذلك بسن بعض القوانني ذات الصلة، واتخاذ جملة من القرارات بهدف متكني أصحاب الحق من 

التمتع بحقهم يف مختلف املجاالت خاصة يف مجال التشغيل، فالتزمت الحكومة بتاريخ 18 جويلية 2017 

بتمكني ذوات وذوي اإلعاقة من إجراءات تيسريية سواء كان ذلك يف القطاع الخاص أو الحكومي من 

أجل متتعهم بحقهم يف بالشغل، كام أعدت وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدين وحقوق 

اإلنسان بالرشاكة مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان )مكتب تونس( تقريرين حول مدى التزام الدولة 

بالدولية باالتفاقية الدولية لحقوق الشخاص ذوي اإلعاقة، وقد تم إعداد التقريرين إثر استشارة وطنية 

بالعاصمة انعقدت بتاريخ 5 جويلية 2018، وملتقى جهوي انعقد بصفاقس يف 22 جوان 2018.

الربملان  الهشة صلب  والفئات  اإلعاقة  األشخاص ذوي  لجنة  الترشيعية، أحدثت  السلطة  وعىل مستوى 

بهدف متابعة احتياجات ذوات وذوي اإلعاقة وعالقتها بالترشيعات ومدى التزام السلطة التنفيذية مبا 

جاء يف الترشيعات الوطنية وخاصة الفصل 48 من الدستور. وميكن مالحظة بعض االهتامم النوعي من 

األشخاص ذوات وذوي  بإدراج حقوق  االجتامعية ومطالبته  الشؤون  وزير  مثل مساءلة  الربملانيني  قبل 

اإلعاقة يف ميزانية الوزارة. 

ما ميكن مالحظته من مطالبات املجتمع املدين واألشخاص ذوي اإلعاقة بتفعيل املجلس األعىل املنصوص 

عليه يف القانون التوجيهي لسنة 2005 مع تغيري تسميته وتطوير مهامه وجعلها قامئة عىل املقاربة املبنية 

عىل حقوق اإلنسان. 

رغم تحركات املجتمع املدين والتحركات التي قام بها األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة خالل الفرتة من 2016 

إىل 2019 ومطالبهم املتكررة فإن درجة االلتزام من الجهات املسؤولة بإعامل مختلف الحقوق املنصوص 

ال  االيجابية  واملبادرات  االجراءات  بعض  رغم  الدولية  واالتفاقية  الوطنية  والقوانني  الدستور  يف  عليها 

تزال منقوصة، سواء فيام يتعلق بحقوقهم املدنية والسياسية ويف مقدمتها حقهم يف املشاركة السياسية 

واملشارك’ يف الشأن العام، أو حقوقهم االقتصادية واالجتامعية والثقافية ويف مقدمتها حقهم يف الشغل 

والتعليم واالنخراط الفاعل يف الحياة الثقافية.
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وإلعامل حقوق األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة تويص الهيئة العليا مبا ييل:

• إصدار قانون جديد يعواّض قانون 2005 ويكون مؤسسا عىل مقاربة حقوق اإلنسان لألشخاص 	

ذوي اإلعاقة

• لتطوير مشاركة األشخاص ذوات وذوي 	 الحقوقية  املقاربة  تعتمد  إعداد وإعامل خطة وطنية 

اإلعاقة يف الشأن العام عىل املستوى الوطني واملحيل، ويف هذا السياق إعداد برنامج خاص لدعم 

الجمعيات العاملة يف مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

• الدولية 	 االتفاقية  عليها  نصت  ما  بإعامل  الدولة  التزام  مدى  متابعة  تتوىل  خاصة  آلية  إنشاء 

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

يف مجـــــال التعليـــم:

•  تطوير البنية التحتية وتهيئة املؤسسات الرتبوية مبا يتيح النفاذ الكامل إليها من قبل األشخاص 	

ذوي اإلعاقة

• توفري األدوات والوسائل التعليمية املالمئة حسب طبيعة اإلعاقة	

• تطوير التعليم ما قبل املدريس	

• تكوين اإلطار الرتبوي عىل أساليب التواصل املالمئة )لغة اإلشارة(	

• قبل 	 من  إليها  النفاذ  تتيح  التي  واألشكال  الصيغ  يف  واملراجع  التعليمية  واألدوات  املواد  توفري 

األشخاص ذوي اإلعاقة )املواد واملراجع بلغة » براي «( واعتامد التكنولوجيا الحديثة يف ذلك

• مزيد املراقبة للدولة عىل املؤسسات التعليمية الخاصة الحاضنة لذوي وذوات اإلعاقة	

يف مجـــال التشغيـــل:

•  اتخاذ التدابري الرضورية مبا فيها التدابري الرقابية إلعامل ما نصت عليها القوانني الوطنية بخصوص 	

تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤسسات الحكومية ويف القطاع الخاص

يف مجـــال الحقـــوق الثقافيـــة: 

• تهيئة الفضاءات الثقافية مبا يتيح النفاذ الفعيل لألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة 	

• ومنظامت 	 االجتامعية  الشؤون  ووزارة  الثقافة  وزارة  بني  بالتعاون  وطنية  خطة  وتنفيذ  وضع 

املجتمع املدين املعنية لتطوير انخراط األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة يف الحياة الثقافة وتشجيع 

العمل اإلبداعي لديهم يف مختلف املجاالت الثقافية والفنية



حالة حقوق اإلنسان يف تونس
التقريــــــر الوطنــــــــي  2016 - 2019

213

حقــــــوق المهـــاجريــــــن والالجئيــــــن  القسـم الرابع - 

تمهيـــــــــد

نتيجة موقعها الجغرايف والظروف االقتصادية واالجتامعية خاصة منذ مطلع االلفية الثانية جمعت تونس 

التسعينات نقطة عبور ألوروبا بطريقة غري  خاصيات متعددة للهجرة. فقد أصبحت تونس منذ نهاية 

نظامية لتتعمق الظاهرة يف الفرتة التي تلت سنة 2011.

لقد شهدت تونس بعد بداية من 2011 ارتفاعا كبريا يف نسق تدفقات الالجئني واملهاجرين القادمني من 

ليبيا وأصبحت يف السنوات األخرية محل اهتامم وطني ودويل يف ظل تزايد التحديات والرهانات التي 

جئني من  تطرحها ظاهرة الهجرة املختلطة من جهة، وضغوطات االتحاد األورويب لجعلها أكرب مخيم لالاّ

جهة أخرى. 

كام أصبحت تونس مقصدا لعديد املهاجرين من دول جنوب الصحراء سواء للدراسة او لالستقرار خاصة 

بعد احتضان تونس ملؤسسات افريقية كالبنك االفريقي للتنمية. وبالنسبة لعديد املهاجرين من جنوب 

الصحراء متثل تونس أيضا نقطة عبور نحو أوروبا، فأصبحت بذلك محطة أوىل ملرشوع هجري نحو دول 

الشامل سواء بطريقة نظامية أو غري نظامية.

فرضت هذه الوضعية االستثنائية تحديات عديدة، ولكنها يف ذات الوقت مثلت تقاطعا النتهاكات واسعة 

تطال فئات عديدة من املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء. إناّ الوعي باملشاكل والصعوبات التي تعرتض 

كلاّ من املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء ما يزال محدودا، وهو ما أدى إىل اعتبار قضية الهجرة واللجوء 

» شأنا ثانويا « يف ظل التحديات التي تواجهها تونس.

      البــاب الثالث 

  المساواة ومناهضة التمييز
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الجـــزء األول - اإلطار القـانونـي / التشريعات الخاصة 
       بحقوق المهاجرين والالجئين

النصوص الدولية المتعلقة بالالجئين والمهاجريين   .1

برصف النظـــر عن اختالف التعريفـــات،)1( الالجئ أو املهـــاجر هو باألساس إنسان تنطبق عليه مختلف 

النصـــوص واملعاييـــر الدوليـــة العـــامة املتعلقة بحقوق اإلنسان ويف مقدمتها اإلعالن العاملي لحقـــوق 

واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدويل  والعهد  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  والعهد  اإلنسان 

واالتفاقية  الطفل  حقوق  اتفاقية  مثل  األخرى  الدولية  النصوص  عديد  بالحامية  تشمله  كام  والثقافية. 

الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املـرأة.

يتمتع الالجئون وطالبو اللجـــوء برتسانة قانونية دولية لحمـــاية حقوقهم، إذ لهم نظام قانوين محدد 

يحمي حقوقهم ويعرف باسم الحامية الدولية لالجئني. 

تؤكــد املــادة 14 من اإلعــالن العــاملي لحقــوق اإلنســان حــق الجميــع يف طلــب اللجوء والحصــول 

عليــه. وقد جــاءت االتفاقيــة الدوليــة الخاصة بوضع الالجئني لسنة 1951 لتطبيق وإعمــال هذا الفصل 

من اإلعــالن العــاملي، وقــد عرفت بوضــوح مفهــوم اللجــوء املستوى الدويل. ومع وجود ثغرات باالتفاقية 

الالجئني لسنــة 1967  الخــاص بوضع  الربتوكول  الجغرايف والزمني)2(، جاء  متصلة بحدودها عىل املستوى 

ليتجــاوز ذلك القصــور. وتشكــل االتفــاقية والربوتوكول صكني رئيسيني من صكوك حقوق اإلنسان التي 

تعنى بحقوق الالجئني وتوفر لهم الحامية القانونية عىل املستوى الدويل.

وكــانت تونــس من بني الدول األوائــل التــي صادقت عىل االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لسنة 1951 

وبروتوكولهــا لعام 1967، إذ صــادقت عىل االتفاقية بعــد سنــة من اعتمــادها )القــانون املؤرخ يف 2 

تعرف اتفاقية 1951 بشأن الالجئني مفهوم »الالجئ« عىل أنه كل شخص » يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مربر من التعرض لالضطهاد ألسباب ترجع إىل عرقه . 1
أو دينه أو جنسيته أو انتامئه لعضوية فئة اجتامعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إىل القدرة عىل أن يستظل بحامية دولته أو مل تعد 
لديه الرغبة يف ذلك «. وال يوجد تعريف قانوين للمهاجر، ولكن ميكن تعريف املهاجر عىل أنه الشخص الذي يهاجر إىل مكان آخر داخل بالده أو خارج حدود الدولة 

التي يعيش فيها. ويتم الحديث يف العادة عن املهاجر عندما يغادر بدافع ذايت وطنه دون أن يجابه أية مخاطر، بل مثال لتحسني ظروف معيشته.
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملعهد العريب لحقوق اإلنسان، مفوضية األمم املتحدة يف البلدان العربية – خمسون سنة من العمل اإلنساين، طبعة . 2

ثانية، ص47
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جوان 1955( وكذلك األمر بالنسبة للمصادقة عىل الربوتوكول )القانون عدد 26 لسنة 1968 املؤرخ يف 27 

جويلية 1968(.

عىل   1989 سنة  فصادقت  الالجئني،  بشـأن  االقليمية  املبـادرات  من  جملـة  يف  تونس  انخرطـت  كمــا 

 1969 لسنة  افريقيا  يف  الالجئني  مبشاكل  الخاصة  النواحي  حـول  اإلفريقيـة  الوحـدة  منظمة  اتفاقية 

)القانون عدد 77 لسنة 1989 املؤرخ يف 2 سبتمرب 1989(، والتي وسعت نطاق تعريف الالجئ ليشمل ال 

فقط من يغادر بلده بسبب االضطهاد، بل أيضاً بسبب » عدوان خارجي أو احتالل أو سيطرة أجنبية أو 

أحداث تثري االضطراب بشكل خطري يف النظام العام يف جزء من بلده األصيل أو البلد الذي يحمل جنسيته 

أو يف كامل البالد «)3(. 

واألمر يختلف فيام يتعلق بالنصوص الدولية املتصلة بحقوق املهاجرين إذ مل توقع تونس أو تصادق عىل 

أي من االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق املهاجرين مثل اتفاقية األمم املتحدة لحامية حقوق العامل 

املهاجرين وأفراد أرسهم التي اعتمدت ستة 1990، وال عىل اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 143 

ورقم 97)4( بشأن العامل املهاجرين. 

حقــوق الالجئيـــن والمهاجرييـــن فـــي الدستــــــور   .2
والقوانيــــــن الوطنيــــــة  

اللجوء  » حق  أن  عىل   26 الفصل  نص  إذ  اللجوء،  يف  الحق  عىل  رصيح  بشكل  التونيس  الدستور  أكد 

السيايس مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم املتمتعني باللجوء السيايس «. إال أن النصوص 

الترشيعية املنظمة لوضعية الالجئني تعتمد عىل القوانني املنظمة لدخول األجانب وإقامتهم يف تونس، 

ومن أهمها القانون عدد 40 لسنة 1975 املتعلق بجوزات السفر ووثائق السفر )القانون املؤرخ يف 14 

ماي 1975 املنقح بقانون عدد 6 لسنة 2004( إضافة إىل القانون عدد 77 لسنة 1968 املتعلق بحالة 

األجانب بتونس )القانون املؤرخ يف 8 مارس 1968(.

املادة األوىل، االتفاقية التي تحكم الجوانب املختلفة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا لسنة 1969.. 3
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العامل املهاجرين . 4
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وتعترب هذه القوانني نصوصا عامة ذات صبغة حامئية وقامئة بشكل أسايس عىل املقاربة األمنية، مام 

يجعل هناك فراغ ترشيعي فيام يتعلق بحامية الالجئني، إذ أن وضعيتهم لها خصوصياتها التي تجعلها 

تختلف بشكل كبري عن أوضاع بقية األجانب، وال ميكنها أن توفر لهم الحامية القانونية مبا يتالءم 

وخصوصياتهم.

ونشري يف هذا الصدد إىل مرشوع القانون املتعلق بحامية الالجئني الذي تم الرشوع يف إعداده منذ سنة 

2012 من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مبساعدة املفوضية السامية لشؤون 

الالجئني، وال يزال مرشوع القانون لدى مصالح رئاسة الحكومة يف انتظار مصادقة مجلس الوزراء قبل 

تقدميه إىل مجلس نواب الشعب.

الالجئني،  حامية  مجال  يف  الوطني  الصعيد  عىل  الترشيعي  للفراغ  استجابة  القانون  مرشوع  ويشكل 

ويسعى من خالل ما نصت عليه مختلف البنود إىل االستجابة إىل احتياجات الالجئني وإعامل الحقوق 

» هيئة وطنية  إنشاء  املرشوع عىل  الصلة. كام نص  ذات  الدولية  واملواثيق  الدستور  عليها  التي نص 

لحامية الالجئني « اسندت لها صالحيات النظر يف مطالب اللجوء وضبط االسرتاتيجية الوطنية املتعلقة 

بحامية الالجئني.

وال يوجد بخصوص املهاجرين قانون خاص إذ يخضعون للقوانني املتعلقة باألجانب املشار إليها أعاله. 

وترى الهيئة العليا لحقوق اإلنسان أن هذا الفراغ الترشيعي يزيد أوضاع املهاجرين هشاشة مثلام 

رصح به  املقرر الخاص لحقوق اإلنسان للمهاجرين يف تقرير زيارته لتونس خالل 2013)5(.

الذي لعبته منظامت املجتمع املدين يف منارصة قضايا الالجئني  الهام  الدور  العليا إىل  الهيئة  وتشري 

والتعريف بها والدفاع عنها، واملبادرات التي قامت بها دعام ملرشوع القانون املشار إليه أعاله، وتشري 

يف هذا الصدد إىل عديد الدراسات والتحقيقات امليدانية والندوات التي أنجزها قسم الهجرة واللجوء 

باملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية، وكذلك الربنامج الذي يتوىل تنفيذه املعهد العريب 

لحقوق اإلنسان حول دعم القدرات يف مجال منارصة حقوق الالجئني وطالبي اللجوء والذي يغطي 

الفرتة من 2015 إىل 2020.

5. Rapport du rapporteur spécial sur les droits des migrants, A/HRC/23/46/Add.1, 2013, p.8.
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الجـــزء الثاني -  واقع حقوق المهاجرين والالجئين وطالبي
اللجوء في تونس    

تونس دولة انطالق وعبور وقبول   .1

لكناّ  األوروبية  الدول  كانت  وجهتهم  أناّ  املهاجرين  من  عدد  يؤكد  ليبيا  يف  األمني  الوضع  تفاقم  أمام 

النزاع  جراء  حياتهم  تهدد  التي  األخطار  من  وخوفهم  أوضاعها  يف  تأزما  تشهد  التي  ليبيا  من  مرورهم 

املسلح، جعل الجنوب التونيس ميثل املالذ الوحيد، وأكاّد بعضهم أناّ تواجدهم بهذه املنطقة مؤقت إىل 

حني وجود سبيل ميكنهم من بلوغ إحدى الدول األوروبية التي تضمن لهم العيش الكريم والحرية واألمن 

والتعليم الجيد ألبنائهم وتؤمن لهم مستقبلهم.

تكمن وراء الهجرة أسباب متنوعة ومتعددة ميكن حوصلتها يف الهروب من الظروف األمنية والسياسية 

ببلد املنشأ إذ متثل النزاعات املسلحة وانتهاك الحقوق السياسية واملدنية للمواطنني إىل جانب الهروب 

من البطالة والفقر والرغبة يف تحسني مستوى العيش أبرز األسباب التي تدفع املهاجرين وطالبي اللجوء 

إىل مغادرة بلدانهم. كام أناّ بلوغ األرايض األوروبية ميثل حلام وهاجسا يعمل عدد هام من املتدفقني عىل 

تحقيقه بسبل مختلفة أفضت يف بعض الحاالت إىل تواجدهم بتونس كمنطقة عبور.

قصور في الخدمات وانتهاكات متعددة  .2

تتوىل املفوضية السامية لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع رشكائهام مسؤولية تنظيم 

الهجرة املختلطة من خالل النظر يف حاجيات املهاجرين، كام أنهام تقومان بدراسة ومتابعة جميع طلبات 

واردة،  احتامالت  ثالث  الوافد، هناك  ملف  البتاّ يف  وعند  دوليا،  عليها  املتعارف  الرشوط  اللجوء وفق 

اللجوء من بطاقة لجوء يف حالة وجود أسباب موضوعية متكنه من ذلك، فيتحصل  أولها متكني طالب 

عىل شهادة اإلقامة ويكون له حقوق كأي تونيس، وثانيها مساعدته عىل العودة » الطوعية « لبلده، ويف 

حالة ثالثة مبجرد تعبريه عن عدم رغبته يف طلب اللجوء أو العودة لبلده األصل يعترب مهاجرا غري نظامي 
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ل مسؤولياّته. تعمل املنظامت اإلنسانية عىل تقديم خدمات أكد  ال تتكفل املفوضية به وعليه تحماّ

املهاجرون والالجئون أنها ال ترتقي إىل املستوى املطلوب.

أن   واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  منتدى  مقدمتها  املدين ويف  املجتمع  منظامت  تقارير  وتفيد 

يواجهون  االيواء  مبراكز  واملقيمني  التونيس  بالجنوب  خاصة  اللجوء  وطالبي  والالجئني  املهاجرين 

مشاكل كبرية منها االزدحام الكبري مبراكز االيواء ونقص الخدمات وسوء ظروف اإلقامة. كام تفيد 

نفس التقارير أنه نظرا لغياب مراكز لإليواء بالعاصمة تم تخصيص نزل بالعاصمة إليواء البعض 

منهم عىل أال تتجاوز مدة إقامنهم بالنزل 14 يوما مام يضطر العديد منهم للعيش بالشوارع بعد 

انقضاء تلك املدة. ويفيد املنتدى يف تقريره الصادر يف نهاية 2019 أن عدد طالبي اللجوء الذين 

يعيشون بالشوارع بلغ يف ديسمرب 2019 130 شخصا.

الذي  النقص  قبيل  من  اللجوء  وطالبو  املهاجرون  يواجهها  صعوبات  بوجود  التقارير  نفس  وتفيد 

يعيشونه يف املوارد املالية وقيمة الوصوالت التي تسلم لهم من املنظامت املتدخلة والتي ال تغطي 

احتياجاتهم األساسية، وكذلك صعوبة التمتع بالخدمات الصحية، وعدم القدرة عىل الحصول عىل عمل 

قانوين أو سكن الئق خاصة وأنهم ال ميتلكون وثائق قانونية، إضافة إىل االنتهاكات التي يتعرضون لها 

مثل االستغالل االقتصادي وامليز العنرصي، وعدم القدرة عىل االتصال باألهل ببلد املنشأ. وهذا ما أدى 

إىل االحتجاجات التي قام بها طالبو اللجوء بجهة مدنني والتي زامنت اليوم العاملي لالجئني يوم 20 

جوان سنة 2019)6(. 

وتشري الهيئة العليا إىل وجود أزمة حقيقية فيام يتعلق بأوضاع املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء يف 

تونس. فعالوة عىل غياب اإلطار القانوين الذي من شأنه أن يوفر لهم الحامية الالزمة، يتعرض املهاجرون 

والالجئون وطالبو اللجوء إىل أشكال متعددة ومتنوعة من االنتهاكات والعنف نذكر منها االعتداء الذي 

تعرض له ثالثة طالب أصييل جمهورية كونغو الدميقراطية يف 24 ديسمرب 2017 يف العاصمة وكذلك 

جرمية القتل التي راح ضحيتها » فاليكو كوليبايل « رئيس » جمعية االيفواريني بتونس « يف 24 ديسمرب 

2018.  وتفيد الدراسة التي أعدها املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية أن 51 % من 

املهاجرين أصييل بلدان جنوب الصحراء تعرضوا ملامرسات عنرصية سنة 2019. 

6. Enquête quantitative sur les représentations sociales, les pratiques et les attentes des personnes migrantes et réfugiées en Tunisie. 
FTDES, décembre 2019.
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ولهذا نظرا لألوضاع التي يعيشها املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء يف تونس وأمام التزايد امللحوظ 

إعداد  املختلفة عىل  الدولة  أجهزة  تعمل  أن  األولويات  من  بات  أنه  العليا  الهيئة  ترى  ألعدادهم 

وتنفيذ سياسة شاملة لقضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية تحرتم املعايري الدولية ذات الصلة 

وتأخذ يف االعتبار االلتزامات الدولية للدولة. 

وضعية النساء المهاجرات والالجئات وطالبات اللجوء  .3

تشمل قضايا الهجرة واللجوء الذكور واإلناث عىل حد سواء، إال أن أثرها عىل النساء أكرث خطورة 

املسارات  الرجال عىل مستوى  تختلف عن وضعية  والالجئات  املهاجرات  النساء. فوضعية  عىل 

الرسمية للهجرة ومجاالت النشاط يف ظل تفيش العنف القائم عىل أساس الجنس يف كل أنحاء 

العامل، كام تختلف أشكال سوء املعاملة التي تتعرض لها املهاجرات ومخلفات هذه االعتداءات. 

أحيانا تعجز املهاجرات عن ايجاد شغل حتى بأرخص األجور ودون أي ضامنات وهو ما يجعلهن 

فريسة لشبكات االتجار بالبرش وشبكات الدعارة.

مقارنة  للنساء  بالنسبة  كبري  حد  إىل  الهجرة  تجربة  تطرحها  التي  واملخاطر  الصعوبات  وتختلف 

خاصة  الجنسني  بني  املساواة  غياب  يف  خطرا  أكرب  لبؤر  والالجئات  املهاجرات  ننعرض  إذ  بالرجال، 

بالنسبة للنساء يف مثل وضعياتهن االقتصادية واالجتامعية والسياسية.

تتعرض املهاجرات والالجئات وطالبات اللجوء بشكل خاص إىل عديد االنتهاكات وإىل أعامل عنف 

متنوع األشكال واملصادر، ويعود السبب بشكل رئييس إىل هشاشة أوضاعهن االقتصادية واالجتامعية 

والقانونية، كعدم حصولهن عىل تراخيص اإلقامة أو انتهاء صالحيتها. ويزداد وضعهن سوءا يف غياب 

واملامرسات  بالبرش  االتجار  شبكات  نشاط  عن  املتأتية  املخاطر  إىل  إضافة  املالمئة  الحامية  آليات 

التمييزية والعنرصية التي يتعرضن لها يف مختلف الفضاءات. وتتسبب هذه االنتهاكات عالوة عىل 

األذى الجسدي وانتهاك حقوقهن االقتصادية واالجتامعية يف أذى نفيس شديد للمهاجرات.
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بأنهن  املهاجرات  املبنية عىل شهادات  االقتصادية واالجتامعية  للحقوق  التونيس  املنتدى  تقارير  وتفيد 

يتعرضن إىل أشكال مختلفة من االنتهاكات وسوء املعاملة والتمييز سواء من قبل السلطات العمومية أو 

املشغلني، ومنها:

• سوء املعاملة أثناء عمليات اإليقاف والرتحيل وخالل فرتات اإليقاف	

• عدم القدرة عىل النفاذ إىل العدالة يف حال التعرض لالعتداء، والتعرض للمامرسات متييزية عند 	

تقديم شكايات

• اجبارهن عىل اجراء فحص طبي للكشف عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة املكتسبة	

• االضطرار بسبب هشاشة وضعهن القانوين للعمل يف ظروف مهينة وغري إنسانية	

• السفر 	 ووثائق  الهوية  وثائق  األجور وحجز  ذلك ضعف  مبا يف  املشغلني،  قبل  من  االعتداءات 

ظروف  تكون  األحيان  عديد  ويف  الجنيس.  واالستغالل  الجنسية  االعتداءات  رضوب  ومختلف 

العمل أقرب ألعامل السخرة واالستعباد حيث يتم تشغيلهن بدون عقود، كام تحرم العديد من 

العامالت من القسط الكايف من الراحة أو النوم أو الطعام

• الحرمان من الرعاية الصحية املالمئة ومن التغطية االجتامعية	

كام تعاين املهاجرات والالجئات من العنف واالنتهاكات التي متارسها ضدهن شبكات االتجار بالبرش ومنها 

االستيالء عىل أجورهن ومنعهن من التنقل بحرية وحجز وثائق سفرهن إضافة إىل غريها من االنتهاكات 

كاالعتداءات الجنسية بشتو أنواعها.

العامة  الفضاءات  يف  يتعرضن  ما  غالبا  إذ  والالجئات  للمهاجرات  بالنسبة  بأرحم  العام  الفضاء  وليس 

والطريق العام إىل الشتائم العنرصية والعنف الجسدي، عالوة عىل املامرسات التمييزية التي يواجهنها 

فيام يتعلق بالسكن إذ يرفض عديد املواطنني أيجار منازلهم للمهاجرين أصييل جنوب الصحراء.

الترحيل القسري للمهاجرين وأوضاع مراكز االيواء  .4

غالبا ما يبدو احتجاز املهاجرين غري النظاميني ثم ترحيلهم إىل بلدانهم حالاّ عمليا وسهال، وهو اجراء 

ب » العودة  يسمى  ما  إطار  يف  يندرج  أنه  عىل  تقدمه  ما  غالبا  التي  الدول  عديد  يف  به  معمول 
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ترحيل  يتم  كام  قانوين،  سند  أي  دون  النظاميني  غري  املهاجرين  احتجاز  يتم  تونس  ويف  الطوعية «. 

الحدود  عىل  ترك  من  فمنهم  الخطر،  إىل  وتعراّضهم  اإلنسانية  حقوقهم  تراعي  ال  بطريقة  بعضهم 

يواجه مصريه وحده حتى الوصول إىل منطقة آهلة أو املوت جوعا وعطشا، ومنهم من ركب الطائرة 

وانقطعت أخباره وصار مجراّد رقم يف إحصائيات وسجالت برنامج العودة الطوعية وإعادة اإلدماج. 

وتندرج عمليات الرتحيل التي تقوم بها السلطات التونسية يف إطار سياسات اإلعادة » القرسية « التي 

اها بعض الدول األوروبية تحت مسمى » املساعدة عىل العودة الطوعية « و» إعادة اإلدماج «  تتوخاّ

كبديل لالحتجاز.

ومن ناحية أخرى تطرح مراكز إيواء املهاجرين بعض اإلشكاليات منها ما يتعلق مبرشوعيتها القانونية، 

وتداخل املهام بني إدارة الحرس الوطني وإدارة الحدود واألجانب، وكذلك شحاّ املعلومات الرسمية حول 

حيثيات إيقاف املهاجرين املحتجزين بها وظروف إقامتهم باملركز واختالف مصائرهم، وتؤكد شهادات 

عديدة أن تجربة مركز االحتجاز سياّئة بالنسبة ملعظم املهاجرين، فهم يعتربون أناّهم موجودون يف فضاء 

سالب للحرية وال فضاء للمساعدة اإلنسانية.

الخالصـــــة والتوصيــــــــات

تعترب الهيئة العليا أنه يف غياب إطار قانوين خاص ال ميكن االكتفاء بالنصوص العامة املتعلقة باألجانب 

ملعالجة قضايا الهجرة واللجوء. كام تعترب أن هذا الفراغ الترشيعي يساهم إىل حد كبري يف هشاشة أوضاع 

املهاجرين والالجئني ويجعلهم أكرث عرضة لالنتهاكات وملخاطر شبكات االتجار بالبرش.

كام ترى الهيئة أنه مل يعد باإلمكان مواصلة التعامل مع قضايا الهجرة يف تونس باعتبارها بلد عبور والحال 

ن يحتمون بها طالبني  أناّ كثريا من املهاجرين يقصدونها لالستقرار بها إما للعمل أو الدراسة، عالوة عماّ

اللجوء عىل أراضيها. 

كام تفيد مختلف التقارير الصادرة عن املجتمع املدين واملنظامت الدولية إضافة إىل ما عاينته الهيئة العليا 

بحصول انتهاكات عديدة لحقوق واملهاجرين والالجئني وخاصة منهم النساء واألطفال، وتعرضهم للتمييز 

العنرصي والعنف بشتى أنواعه يف مختلف الفضاءات
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وتويص الهيئة بخصوص حقوق الالجئني واملهاجرين مبا ييل:

• اإلرساع يف عرض مرشوع القانون املتعلق بالالجئني عىل مجلس الوزراء وتقدميه إىل مجلس 	

نواب الشعب

• التي 	 املهاجرين وأفراد أرسهم  العامل  املتحدة لحامية حقوق  األمم  اتفاقية  املصادقة عىل 

اعتمدت ستة 1990، وعىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 واالتفاقية رقم 97 بشأن 

العامل املهاجرين

• إعداد مرشوع قانون خاص باملهاجرين يكون موامئا ملا نصت عليه االتفاقيات الدولية ذات 	

الصلة

• إعداد اسرتاتيجية متكاملة تشمل قضايا الهجرة واللجوء مبختلف جوانبها وذلك بالرشاكة مع 	

منظامت املجتمع املدين العاملة يف املجال

• القانون املتعلق بالالجئني إنشاء اآلليات الكفيلة بتوفري الحامية والرعاية 	 انتظار صدور  يف 

لهم، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسني ظروف اإلقامة مبراكز اإليواء، وإنشاء مراكز جديدة 

باملدن التي ال توجد بها

• العمل عىل توفري الرعاية الصحية املالمئة لالجئني وطالبي اللجوء مبا فيها خدمات الرعاية 	

النفسية

• العمل عىل توفري املرافقة القانونية وإتاحة املعلومات حول إجراءات طلب اللجوء	

• عدم التعامل مع املهاجرين غري النظاميني باعتامد مقاربة أمنية بل باعتامد مقاربة إنسانية 	

تراعي الحقوق اإلنسانية للمهاجرين وباعتبارهم ضحايا وال مجرمني، وأن يتم التعامل مع 

مراكز اإليواء عىل أنها فضاءات للمساعدة اإلنسانية وال مراكز احتجاز
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القســـم الخــــامس - التمييـــــــز العنصــــري والتمييــــــــز 
علــــى أســــــاس اللــــون     

اإلطـار القانـوني بمنع التمييز العنصري  الجــــــزء األول - 
والتمييـــــز على أســـــاس اللون    

1.1 - النصــــــوص الدوليــــــة واإلقليميــــــة

الدولية  » االتفاقية  متثل  إذ  العنرصي  التمييز  إلشكاليات  املؤطر  األسايس  املرجع  الدويل  القانون  يعترب 

لألمم  العامة  الجمعية  )قرار  اعتامدها سنة 1965  تم  التي  العنرصي «  التمييز  أشكال  ملناهضة جميع 

املتحدة عدد 2106 املؤرخ يف 21 ديسمرب 1965( ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 4 جانفي 1969 االتفاقية 

األساس يف املجال. فهي اتفاقية ذات طبيعة كونية باعتبار العدد الهام من الدول التي اعتمدتها وهي 

االلية األكرث تخصصا يف مجال مواجهة التمييز العنرصي. وقد صادقت تونس عىل االتفاقية يف سنة 1966 

مبوجب القانون عدد 70 املؤرخ يف 1966/11/28.

وتجدر اإلشارة أن عديد االتفاقيات واملواثيق الدولية األخرى واإلعالنات تناولت موضوع التمييز العنرصي 

وغريه من أشكال التمييز نذكر منها عىل وجه الخصوص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل 

والثقافية  االقتصادية واالجتامعية  بالحقوق  الخاص  الدويل  املدنية والسياسية والعهد  بالحقوق  الخاص 

الدولية  التمييز ضد املرأة واالتفاقية  الدولية ملناهضة جميع أشكال  الطفل واالتفاقية  واتفاقية حقوق 

لحامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

كام تجدر اإلشارة إىل بعض النصوص واالتفاقيات الدولية املتخصصة التي تناولت مسألة التمييز عىل غرار 

التمييز يف االستخدام واملهنة وكذلك االتفاقية  اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958 بشأن 

الدولية ملنظمة العمل الدولية عدد 118 لسنة 1962 بشأن املساواة يف املعاملة )الضامن االجتامعي( واتفاقية 

اليونسكو ملكافحة التمييز يف مجال التعليم لسنة 1960 والتي دخلت حيز النفاذ يف ماي 1962.

     البــاب الثالث 

  المساواة ومناهضة التمييز
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أما عىل املستوى اإلقليمي أشار امليثاق العريب لحقوق اإلنسان)1( يف مادته األوىل عىل أن » العنرصية 

والصهيونية واالحتالل والسيطرة األجنبية هي تحد للكرامة اإلنسانية وعائق أسايس يحول دون 

كام  إزالتها «.   عىل  والعمل  مامرساتها  جميع  إدانة  الواجب  ومن  للشعوب  األساسية  الحقوق 

أكد امليثاق عىل رضورة أن تلزم كل دولة بإعامل الحقوق املنصوص عليها يف امليثاق » دون أي 

متييز بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو األصل الوطني أو 

االجتامعي أو الرثوة أو امليالد أو أي وضع آخر «.

عليه  الذي صادقت  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  االفريقي  امليثاق  من  الثانية  املادة  نصت  كام 

تونس يف مارس 1983 عىل أن » يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات املعرتف بها واملكفولة يف 

هذا امليثاق دون متييز خاصة إذا كان قامئا عىل العنرص أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة 

أو الدين أو الرأي السيايس أو أي رأي آخر، أو املنشأ الوطني أو االجتامعي أو الرثوة أو املولد أو 

أي وضع آخر «.

1.2 - الدستــــــــــــــور

كل  » مناهضة  إىل  التوطئة  منذ  دعا  إذ  التمييز  وعدم  املساواة  مبدأ   2014 دستور  كرس  لقد 

أشكال االحتالل والعنرصية «، كام نص يف فصله الحادي والعرشين عىل » أن املواطنني واملواطنات 

متساوون يف الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون متييز «، كام وضع يف فصله الثالث 

والعرشين عىل عاتق الدولة حامية » كرامة الذات البرشية وحرمة الجسد « مام يحمل الدولة 

عليها  يتعني  الجسدية، كام  والحرمة  اإلنسانية  الكرامة  تضمن  التي  الترشيعات  مسؤولية وضع 

ضامن اإلعامل الفعيل لهذه املبادئ والحقوق باإلضافة إىل تفعيل جميع االتفاقيات التي صادقت 

عليها يف مجال حقوق اإلنسان مبا فيها االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي 

التي انضمت اليها تونس منذ سنة 1967. إال أن الدستور مل ينص يف أي من فصوله عىل مناهضة 

أو تجريم التمييز العنرصي بشكل رصيح.

وقعت تونس عىل امليثاق العريب لحقوق اإلنسان يف 2004/6/15، ومل تصدق عليه إىل حد صدور هذا التقرير.. 1
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القــــانون األســـاسي المتعلـــق بالقضـــاء علـــى جميـــع أشكـــال  - 1.3
التمييز العنصري  

)القانون األسايس عدد 50 املؤرخ يف 23 أكتوبر 2018)2((: رغم ما تضمنه الدستور من مبادئ تكرس 

املساواة ورغم مصادقة الدولة التونسية عىل عديد االتفاقيات الدولية املناهضة لجميع أشكال التمييز 

والعنرصية إال أن الواقع أثبت تواتر االعتداءات القامئة عىل أساس اللون أو العرق وتعددها والتي كان 

ضحيتها بشكل أسايس املهاجرون من البلدان االفريقية الواقعة جنوب الصحراء دون أن يستثنى منها 

املواطنون التونسيون من ذوي البرشة السوداء.

نتيجـة لهــذا الوضع وبالنظــر للفــراغ الترشيعي يف املجــال إذ مل يكن هناك إىل حد أكتوبر 2018 

تجرم  أحكــاما  تتضمن  مل  الجزائيــة  املجلــة  أن  كام  العنرصي،  التمييــز  يجــرم  خاص  قانوين  نص 

اللون أو  التمييز عىل أساس العرق أو  التفكري إىل إصــدار نص قانوين يفرد  التمييز العنرصي، اتجه 

مرتكبي  مساءلة  ويضمن  التمييــز  األشخــاص ضحايــا  يضمن حقــوق  قانوين خاص  بنص  األصــل 

جرميــة التمييــز العنصــري.

وقد اعتمدت املبادرة الترشيعية التي يعود الفضل فيها بشكل كبري إىل املبادرات التي قامت بها 

بعض مكونات املجتمع املدين عىل رضورة صياغة قانون أسايس يقترص مجال تطبيقه عىل التمييز 

العنرصي )وليس عىل التمييز بصفة عامة( مع الحرص عىل أن تتوافق أحكامه مع التعريفات التي 

تضمنتها اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، يف إطار الضوابط الدستورية واملعايري 

العنرصي  بالتمييز  املتعلقة  باالنتهاكات  التعريف  دورا هاما يف  املدين  املجتمع  لعب  الدولية. كام 

وكانت له الريادة يف املبادرة باقرتاح مرشوع قانون ملناهضة التمييز العنرصي تم تقدميه يف إطار 

ندوة صحفية بتاريخ 21 مارس 2016 مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة التمييز العنرصي)3( . وقد تبنى 

مجلس نواب الشعب املرشوع كمقرتح قانون واعتمدته الحكومة عند صياغتها للمرشوع الحكومي، 

الذي شارك يف مسار إعداده املجتمع املدين. 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 83، 2018/10/26. 2
مرشوع تم تقدميه من قبل الشبكة األورو متوسطية لحقوق اإلنسان واملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية واللجنة الحرتام الحريات وحقوق اإلنسان. 3
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ويف هذا السياق صدر القانون األسايس عدد 50 لسنة 2018 املؤرخ يف 23 أكتوبر 2018 واملتعلق بالقضاء 

عىل جميع أشكال التمييز العنرصي. وقد تضمن الفصل األول يف تعريفه ألهداف القانون أنه » يهدف 

إىل القضاء عىل جميع أشكال ومظاهر التمييز العنرصي حامية لكرامة الذات البرشية وتحقيقا للمساواة 

بني األفراد يف التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا ألحكام الدستور واملعاهدات الدولية املصادق عليها 

من قبل الجمهورية التونسية. كام يضبط القانون جملة اإلجراءات واآلليات والتدابري الكفيلة بالوقاية من 

جميع أشكال ومظاهر التمييز العنرصي وحامية ضحاياه وزجر مرتكبيه «.

ويف تعريفه للتمييز العنرصي قدم القانون مفهوما موسعا وفقا ملا تضمنته املادة األوىل من االتفاقية 

الدولية ملناهضة جميع أشكال التمييز العنرصي، فعرف التمييز باعتباره » كل تفرقة أو استثناء أو 

تقييد أو تفضيل يقوم عىل أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثني أو غريه 

من أشكال التمييز العنرصي عىل معنى املعاهدات الدولية املصادق عليها و ينتج عنه تعطيل أو 

عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو مامرستها عىل قدم املساواة أو أن ينتج عنه 

تحميل واجبات وأعباء إضافية «. وقد ترك املرشع باب االجتهاد مفتوحا لتطوير هذا املفهوم وفقا 

لتطور املعايري الدولية وفقه قضاء اآلليات األممية يف هذا االتجاه بأن أضاف عبارة » وغريه من أشكال 

التمييز العنرصي «.

وتبعا لذلك فإن هذا املفهوم يقوم عىل مبدأين هامني يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان وهام املساواة 

نفس  الجزائية. ويف  للمؤاخذة  مرتكبه  يعرض  القانون  معنى هذا  بهام عىل  إخالل  وكل  التمييز  وعدم 

السياق أخرج القانون من مجال انطباقه أي تفضيل أو تقييد أو تفرقة بني التونسيني واألجانب عىل أن 

تكون املساواة هي القاعدة بالنسبة لبقية الجنسيات.

وتعرض القانون املذكور يف بابه الثاين إىل آليات الوقاية من التمييز العنرصي بأن جعل للدولة مسؤولية 

وضع الربامج واالسرتاتيجيات وبرامج العمل الكفيلة بنرش ثقافة حقوق اإلنسان ومحاربة جميع أشكال 

والرتبية  والتعليم  الصحة  منها  وخاصة  املجاالت  جميع  يف  وذلك  النمطية  والقوالب  واالقصاء  التمييز 

والثقافة والرياضة واإلعالم. كام أكد القانون عىل أهمية وضع برامج متكاملة للتوعية يف كافة الهياكل 

مع مراقبة تنفيذها باإلضافة إىل الحرص عىل تكوين كافة املتدخلني يف الشأن القضايئ والسجني من أجل 

إنفاذ ناجع ألحكام القانون.
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وتم منــح ضحايــا التمييــز العنصــري جملــة من الحقوق املتمثلــة يف الحاميــة القانونيــة 

واإلحــاطة النفسيــة والصحيــة واالجتامعيــة باإلضــافة إىل تعويــض عــادل قضايئ عن األرضار 

التي لحقتها )الفصل الخامس(.

ونظرا للطابع الخصويص لجرمية التمييز العنرصي فقد أورد القانون بعض الخصوصيات اإلجرائية 

لنجاعة دراسة الشكاوى وضامن مآلها إذ ترسم هذه الشكايات بدفرت خاص ويكلف وكيل الجمهورية 

مساعدا له بتلقي الشكايات املتعلقة بالتمييز العنرصي ومبتابعة األبحاث فيها، وميكن أن تودع 

الشكايات لدى حاكم الناحية عىل أن يعلم وكيل الجمهورية وجوبا حال رفع الشكاية ويضمنها 

بدفرت خاص ويبارش أعامل البحث فيها بإذن منه. ويتعهد وكيل الجمهورية بالقضية املرفوعة لديه 

العدلية املكونون خصيصا  البحث والتقيص فيها مأمورو الضابطة  حال ترسيمها ويكلاّف بأعامل 

للبحث يف هذه الجرائم والتصدي ملختلف مظاهرها وأشكالها. وتختم أعامل البحث وتحال عىل 

املحكمة املختصة يف أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى)4( .

التونيس مع  القانون  التمييز العنرصي ألول مرة يف  أما يف الجزء املتعلق بالزجر فقد تم تجريم 

التشديد يف العقوبات باملقارنة مع جنح الحق العام، كام تم التنصيص عىل مضاعفة العقوبة يف 

أو  التقدم يف السن  التي يكون فيها الضحية طفال أو يف حالة استضعاف بسبب  الحاالت  بعض 

اإلعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء أو كان للجاين سلطة قانونية أو فعلية عىل الضحية 

أو استغل نفوذ وظيفه.

حرمته  أو  الضحية  كرامة  من  النيل  بنية  املرتكبة  األفعال  من  مجمــوعة  القــانون  جرم  كمـــا 

قــامئة  أفكــار  نرش  أو  والتفرقــة  والعنــف  الكراهيــة  عىل  التحريــض  غــرار  عىل  الجسدية 

عىل التمييــز العنرصي أو تكويــن مجموعــة أو دعم جمعيات ذات طابع عنرصي. كام أحدث 

القانون آلية حكومية تعنى مبتابعة مختلف املعطيات املتعلقة بالتمييز العنرصي، وهي » اللجنة 

الوطنية ملناهضة التمييز العنرصي «.

  الفصل السادس من القانون األسايس عدد 50 لسنة 2018 املؤرخ يف 23 أكتوبر 2018 واملتعلق بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي. 4
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الجزء الثاني - اإلطار المؤسساتي/ المؤسسات الفاعلة 
      في مجال مقاومة التمييز العنصري

2.1 - المؤسسات الرسمية » اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري «

تنص املعايري الدولية يف مجال حقوق اإلنسان أنه عىل الدولة ضامن احرتام حقوق األفراد ضد كل تقييد 

أو تفضيل أو انتهاك عىل أساس التمييز العنرصي باإلضافة إىل توفري آليات االنتصاف املحلية أو الدولية 

بالنسبة للضحايا. وكثريا ما تأخذ هذه اآلليات شكل شكايات تودع لدى لقضاء أو لدى الهيئات الوطنية 

لحقوق اإلنسان أو لدى آليات عمومية مختصة توضع للغرض.

إىل جانب إجراءات التقايض املنصوص عليها بالقانون األسايس للقضاء عىل التمييز العنرصي )الفصالن 6 

و7( نص الفصل الحادي عرش من القانون عىل إحداث » لجنة وطنية ملناهضة التمييز العنرصي « ملحقة 

بالوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان )الفصل 11( تتوىل جمع ومتابعة مختلف املعطيات املتعلقة بالتمييز 

التناصف  العنرصي وتعمل عىل اقرتاح السياسات العمومية يف املجال، عىل أن يراعى يف تركيبتها مبدأ 

بني النساء والرجال ومتثيلية املجتمع املدين. كام نص نفس الفصل عىل أنه سيتم تحديد كيفية إحداثها 

ومشموالتها وطرق سريها وتركيبتها مبقتىض أمر حكومي، وهذا ما من شأنه أن يضفي شيئا من الضبابية 

حول طبيعتها القانونية وأهمية املشموالت التي ستسند ملثل هذه اآللية، التي مل يتم إرساؤها لحد تاريخ 

صدور هذا التقرير عىل غرار عديد املؤسسات الرسمية األخرى سواء كانت مؤسسات دستورية أم ال.

الشكاوى  يف  تنظر  أن  األساسية  والحريات  اإلنسان  لحقوق  العليا  للهيئة  ميكن  اآللية  هذه  غياب  ويف 

اإلنسان  حقوق  تعزيز  مجال  يف  واملبدئية  العامة  واليتها  باعتبار  العنرصي  بالتمييز  املتعلقة  وامللفات 

األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  املتعلقة  الشكاوى  ودراسة  النظر  يف  األساسية  ومهمتها 

وإحالتها للجهات املختصة، ومن بينها الشكاوى املتعلقة بأعامل التمييز العنرصي.

الباب  املنصوص عليها يف  اإلنسان «  » بهيئة حقوق  املتعلق  األسايس  القانون  أن  إىل  اإلشارة  كام تجدر 

وحامية  باحرتام  تتعلق  مسألة  بأي  » تتعهد  أنها  عىل  السادس  فصله  يف  نص  الدستور  من  السادس 
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وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات يف كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق واإلعالنات 

واملعاهدات الدولية املصادق عليها وترصد مدى إعاملها وتفعيلها عىل أرض الواقع «)5(. ونص الفصل 

لجنة  بينها وجوبا  من  يكون  الهيئة  القارة صلب  اللجان  من  إنشاء مجموعة  القانون عىل  من   41

مكافحة جميع أشكال التمييز والتي ستتوىل النظر يف كل امللفات املتعلقة بالتمييز العنرصي.

2.2 - منظمات المجتمع المدني

وكانت  العنرصي  بالتمييز  املتعلقة  باالنتهاكات  التعريف  يف  هام  دور  املدين  للمجتمع  كان  لقد 

له الريادة يف املبادرة باقرتاح مرشوع قانون ملناهضة التمييز العنرصي تم تقدميه يف إطار ندوة 

تبنى  وقد  العنرصي)6(.  التمييز  ملناهضة  العاملي  اليوم  مبناسبة   2016 مارس   21 بتاريخ  صحفية 

مجلس نواب الشعب املرشوع كمقرتح قانون واعتمدته الحكومة عند صياغتها للمرشوع الحكومي. 

وشارك املجتمع املدين)7( يف املسار الحكومي إلعداد مرشوع القانون يف مختلف محطاته االستشارية 

الوطنية والجهوية. وقد دعت مختلف مكونات املجتمع املدين إىل رضورة الترسيع بإصدار النصوص 

التطبيقية للقانون األسايس وإىل رضورة املحاسبة الجدية لكل املتورطني يف االعتداءات التي تندرج 

ضمن التمييز العنرصي وإىل أهمية املصاحبة النفسية والطبية واالجتامعية للضحايا. كام أكدت 

عىل أهمية دور اإلعالم يف التعريف بهذا القانون ودوره يف نرش ثقافة التسامح وقبول االختالف 

والقطع مع جميع أشكال التمييز. ومن بني هذه الجمعيات نذكر » الجمعية التونسية ملساندة 

األقليات « وهي جمعية تأسست يف سبتمرب 2011، وتعمل بشكل أسايس يف مجال الدفاع عىل 

عىل  تعمل  كام  العنرصي  التمييز  فيها  مبا  االنتهاكات  من  وحاميتها  ومنارصتها،  األقليات  حقوق 

تطوير ونرش قيم التنوع واالختالف يف املجتمع.

ونذكر أيضا » جمعية منامتي « وهي جمعية تونسية تعمل عىل نبذ ومناهضة جميع أشكال التمييز 

العنرصي من خالل تعزيز ثقافة االختالف، وقد شاركت مبعية عديد املنظامت األخرى يف مختلف 

محطات إعداد قانون القضاء عىل كافة أشكال التمييز العنرصي.

القانون األسايس عدد 51 لسنة 2018مررخ يف 29 أكتوبر 2018 يتعلق بهيئة حقوق اإلنسان. 5
مرشوع تم تقدميه من قبل الشبكة األورو متوسطية لحقوق اإلنسان واملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية واللجنة الحرتام الحريات . 6

وحقوق اإلنسان
عىل غرار جمعية »منامتي« والجمعية التونسية ملساندة األقليات وجمعية الثقافة األمازيغية والجمعيات املمثلة للطلبة األفارقة جنوب الصحراء. 7
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الجــزء الثــالث - واقــع التمييــز العنصــري فــي تــونس

تواتر  خالل  من  ذلك  وبرز  العنرصي  التمييز  وجرائم  ألعامل  تناميا  األخرية  السنوات  عرفت  لقد 

االعتداءات عىل األشخاص ذوي البرشة السوداء أكانوا مواطنني تونسيني أو من املهاجرين. 

وشتائم  بعبارات  التوجه  خالل  من  اللفظية  االعتداءات  منها  مختلفة  أشكاال  االعتداءات  واتخذت 

عنرصية مهينة. كام بلغت االعتداءات مستوى العنف الجسدي، ويف هذا السياق تذكر الهيئة العليا 

ببعض الجرائم العنرصية التي ارتكبت ضد املهاجرين األجانب مثل االعتداء بالطعن الذي تعرض له 

طالب وطالبتني من جمهورية الكنغو يف ديسمرب 2016 بالعاصمة. قد رصح املعتدي عند مثوله أمام 

قايض التحقيق بأنه يكره السود وأنه بلغ قمة التوتر عندما سمعهام تتكلامن بلغة مل يفهمها. وقد 

تم إخالء سبيله عىل أساس أنه يعاين من اضطرابات نفسية. كام تعرضت طالبة إيفوارية يف نفس 

الفرتة إىل اعتداء مامثل يف أحد شوارع العاصمة. وتذكاّر الهيئة العليا كذلك بالجرمية التي راح ضحيتها 

املهاجر االيفواري » فاليكو كوليبايل « رئيس جمعية االيفواريني بتونس يف ديسمرب 2018، علام وأن 

عديد االعتداءات العنرصية ال يتم التبليغ عنها. وتشري الدراسة التي أعدها املنتدى التونيس للحقوق 

بلدان جنوب الصحراء تعرضوا خالل سنة  املهاجرين أصييل  االقتصادية واالجتامعية أن 51 % من 

2019 إىل مامرسات عنرصية.

وال تقترص جرمية التمييز العنرصي عىل األجانب إذ تعرض عديد املواطنني التونسيني من ذوي البرشة 

السوداء إىل االعتداءات العنرصية، وقد رفعت بعض القضايا أمام املحاكم من قبل مواطنني تونسيني 

املدرسني مبدينة  التي رفعها أحد  القضية  بينها  نذكر من  أن  االعتداءات، وميكن  تعرضوا ملثل هذه 

بناء  بالدعوى  التالميذ لقيامها بشتمه عىل أساس لونه. ورغم قيام املترضر  صفاقس ضد ولية أحد 

العنرصي لسنة 2018 إال أن املحكمة اعتربت أن  التمييز  بالقضاء عىل  املتعلق  القانون  عىل أحكام 

تأجيل  أشهر سجنا مع  املعتدية بخمسة  الثلب ال غري، وأصدرت حكام عىل  إطار  يندرج يف  الجرم 

التنفيذ. ولذلك ترى الهيئة العليا أن القضاء بحاجة إىل لعب دوره كام ينبغي يف مجال مقاومة التمييز 

العنرصي من خالل تطبيق صارم للقانون عدد 53 لسنة 2018.

كام تالحظ الهيئة العليا أن عدد القضايا املتعلقة بالتمييز العنرصي املنشورة لدى املحاكم ال يتجاوز 

عددها الثالثة رغم صدور القانون منذ 2018. ويعود ذلك يف رأينا بشكل رئييس إىل عدم رغبة الضحايا 
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وخاصة بالنسبة للمهاجرين يف رفع قضايا بسب هشاشة أوضاعهم االقتصادية واالجتامعية والقانونية، 

والتهديدات التي قد يتعرضون إليها، إضافة إىل غياب اآلليات الكفيلة بضامن الوصول إىل العدالة 

ونجاعة التقايض واإلحاطة الالزمة للضحايا.

التونسية يف تقديم تقاريرها الدورية للجنة القضاء عىل  كام تشري الهيئة العليا إىل تأخر الدولة 

التمييز العنرصي. إذ انتقدت اللجنة سنة 2009 الدولة التونسية خالل النظر يف تقريريها الثامن 

التونسية وجود متييز عنرصي وحثت تونس عىل رضورة إجراء  الدولة  عرش والتاسع عرش إنكار 

دراسات من أجل تقييم مدى مامرسة التمييز العنرصي من قبل أفراد أو مجموعات أو منظامت، 

ورضورة تدريب القضاة واملحامني عىل املعايري الدولية يف مجال التمييز العنرصي. كام دعت اللجنة 

األممية الدولة التونسية ملدها بتقديرات ومعلومات حول الرتكيبة اإلثنية لسكانها وذلك بعد أن تم 

اعتبار املجتمع التونيس مجتمعا متجانسا من قبل الجهات الحكومية باإلضافة إىل مدها مبعلومات 

ملموسة عن مامرسة املهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء واألمازيغ الخاضعني لواليتها 

لجميع حقوقهم.   

كام نشري يف اآلخر إىل أن إشكالية التمييز العنرصي تظل يف جانب كبري منها إشكالية ثقافية، فاملوروث 

الثقايف لدى جزء كبري من املجتمع ال زال قامئا عىل التمييز العنرصي وال زال يستبطن تصغريا وتحقريا 

لذوي البرشة السوداء، مام يقتيض من الدولة إرساء وتنفيذ برامج وسياسات بهدف نرش ثقافة املساواة 

ومناهضة التمييز بجميع أشكاله مبا فيه التمييز العنرصي والتمييز القائم عىل أساس اللون، خصوصا 

عىل مستوى املؤسسة الرتبوية وبرامج التعليمية. كام لوسائل اإلعالم الرسمية والخاصة دور هام يف 

مقاومة التمييز ونرش ثقافة املساواة.

وتويص الهيئة بخصوص مناهضة التمييز العنرصي بجميع أشكاله مبا ييل:

• الرضورية 	 باملوارد  وتزويدها  العنرصي  التمييز  ملناهضة  الوطنية  اللجنة  برتكيز  اإلرساع 

للقيام مبهامها عىل الوجه األكمل

• العمل عىل أن يلعب القضاء دوره كامال يف تطبيق القانون املتعلق بالقضاء عىل جميع 	

أشكال التمييز العنرصي لسنة 2018

• وضع وتنفيذ الربامج التدريبية املالمئة للقضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني	
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• وضع وتنفيذ الربامج الكفيلة بنرش ثقافة التسامح واملساواة وقبول اآلخر ومناهضة 	

التمييز من خالل إدراجها يف برامج التعليم بجميع مراحله

• وضع ونرش الربامج والحمالت اإلعالمية يف وسائل اإلعالم املكتوبة واإلذاعات والقنوات 	

التلفزية بهدف نرش ثقافة مناهضة التمييز العنرصي

• كام تؤكد الهيئة عىل رضورة األخذ بعني االعتبار مجمل التوصيات التي تقدمت بها 	

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف مالحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السادس 
لتونس واملتعلقة مبكافحة التمييز العنرصي وخاصة التوصية املتعلقة باعتبار الدوافع 

العنرصية ظرفاً مشدداً للعقوبة عىل األفعال املجرَّمة مبوجب املجلة الجزائية)8(.

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لتونس، أفريل 2020، ص 5. . 8



الخـــــاتمة والتوصيـــات
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الترشيعات  مستوى  عىل  خاصة  الهائل  والتطور   2011 منذ  التي متت  اإلصالحات  بأهمية  اإلقرار  مع 

الوطنية ذات الصلة بحقوق اإلنسان والحريات، وكذلك عىل مستوى اإلطار املؤسيس من خالل إحداث 

جملة من املؤسسات التي من شأنها أن تدعم املنظومة الوطنية لحامية حقوق اإلنسان وتساهم بشكل 

فاعل يف حامية الحقوق والحريات والنهوض بها، إال أنه من الرضوري يف رأينا العمل عىل إدخال مزيد 

واإلقليمية  الدولية  النصوص  مع  التوافق  من  قدر  أكرب  لتحقيق  الوطنية  الترشيعات  عىل  التطويرات 

املتعلقة بحقوق اإلنسان.

الفصول  لتعديل بعض  اإلنسان هناك رضورة  تبنى مقاربة قامئة عىل حقوق  ومع أن دستور 2014 

لتحقيق مزيد التوافق مع املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان. كام أن اإلطار املؤسيس متمثال يف مختلف 

إيجابياته  الفاعلة يف مجال حامية حقوق اإلنسان والحريات والنهوض بها رغم  الرسمية  املؤسسات 

يشكو من عديد السلبيات نذكر من بينها عدم التوصل إىل تركيز بعضها )سواء كانت هيئات مستقلة 

أو تحت اإلرشاف املبارش لهياكل حكومية( رغم مرور فرتات طويلة عىل صدور نصوصها املؤسسة بل 

التي تم تركيزها مل تراع بعض  الهيئات  النصوص مل يصدر بعد. كام أن تركيبة بعض  أن بعض هذه 

املبادئ األساسية التي طالبت بها عديد األطراف املدنية والقوى السياسية مثل التناصف بني الجنسني 

الهيئات  بعض  أعضاء  اختيار  يف  املعتمدة  الحزبية  املحاصصة  جانب  إىل  املدين،  املجتمع  متثيلية  أو 

الوطنية مام أدى إىل تعرث أعاملها وعرقلة نشاطها يف عديد األحيان، أو حتى عدم القدرة عىل تركيزها 

مثلام حصل مع املحكمة الدستورية إىل حد اآلن.

بالحقوق  يتعلق  فيام  األساسية  واملعـاهـدات  االتفـاقيـات  أغلب  عىل  صـادقت  تونــس  أن  ومع 

التي  االتفاقيات  عدد  يـزال  ال  والثقافيـة  واالجتمـاعية  االقتصادية  والحقوق  والسيـاسية  املدنيـة 

بالعهد  امللحق  الثاين  الربوتوكول  اليوم عىل  الدولة مرتفعا. فلم تصادق تونس إىل  مل تصادق عليها 

الدويل للحقوق املدنية والسياسية حول إلغاء عقوبة اإلعدام، كام مل تصادق عىل بعض االتفاقيات 

املتصلة بالحقوق البيئية مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لسنة 1992 وبروتوكول 

» كيوتو « امللحق بها لسنة 2005 

الخـــاتمـــة والتوصيـــات
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وفيام يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية مل تصادق تونس إىل حد اليوم عىل الربوتوكول 

االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية رغم اعتامده من قبل الجمعية 

العامة لألمم املتحدة منذ 2008. ومع أنها صادقت عىل االتفاقيات األساسية الثامين الصادرة عن منظمة 

العمل الدولية واملتعلقة أساسا بحرية العمل النقايب، ومنع السخرة، وعمل األطفال واملساواة يف األجر بني 

النساء والرجال)1(، فإنها يف املقابل مل تصادق عىل 47 اتفاقية من بني اتفاقيات املنظمة، ومنها مجموعة 

من االتفاقيات املتصلة بحقوق النساء مثل االتفاقيات حول األمومة واالتفاقية املتعلقة بعامالت املنازل 

العمل  منظمة  اتفاقيات  عىل  تصادق  مل  كام  العمل.  أماكن  يف  والتحرش  العنف  عىل  القضاء  واتفاقية 

الدولية املتعلقة بحقوق العامل املهاجرين، واألمر نفسه فيام يخص اتفاقية األمم املتحدة بشأن حامية 

العامل املهاجرين وأفراد أرسهم لسنة 1990.

الفعيل  اإلعامل  ودرجة  الترشيعات،  مع  الوطنية  والخطط  السياسات  توافق  مدى  وبخصـــوص 

للحقوق والحريات وحاميتها ال تزال أوضاع حقوق اإلنسان تشكو من البون الهام املوجود بني ما 

نص عليه الدستور والقوانني الوطنية واملامرسة الفعلية لتلك الحقوق عىل أرض الواقع يف مسائل 

عديدة تتعلق بشكل خاص بالحقوق والحريات الفردية مثل الحق يف السالمة الجسدية، وحامية 

الحياة الخاصة، وحرية السفر والتنقل، وحرية اإلعالم، وكذلك الشأن بالنسبة لقضايا االتجار بالبرش. 

كام أن اإلفالت من العقاب ال يزال قامئا يف عديد املسائل، وبشكل خاص يف قضايا التعذيب وسوء 

املعاملة والتمييز العنرصي.

ويظل إعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية بعيدا إىل حد كبري عام نصت عليه أحكام الدستور وما 

نصت عليه االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة منذ عقود، وخاصة فيام يتعلق بالحق يف العمل 

والحق يف الصحة والحق يف املاء.

التمييز قامئة بشكل حاد، وخاصة فيام  ورغم النصوص التي صدرت يف السنوات األخرية ال تزال قضايا 

يتعلق بالتمييز العنرصي. كام أن مظاهر التمييز ضد النساء، والتمييز بني األطفال وضد بعض األقليات ال 

تزال قامئة يف مجاالت عديدة. وتظل حقوق بعض الفئات الهشة مثل األشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرون 

وطالبو اللجوء بحاجة إىل مجهودات إضافية من قبل مؤسسات الدولة سواء عىل مستوى الترشيع أو فيام 

يتعلق بآليات الحامية الفعلية وضامن حقوق تلك الفئات عىل أرض الواقع.

اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 087، و098، و029، و105، و100، و111، و138، و182. 1
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العليــا  الهيئـة  تويص  التقريــر،  إليهــا  أشـار  التي  القصـور  أوجـه  تجـاوز  عىل  العمــل  وبهـدف 

لحقــوق اإلنسـان مبــا ييل:

التوصيات بخصوص المصادقة على االتفاقيات الدولية

املصادقة عىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدين والسياسية والهادف . 1

إللغاء عقوبة اإلعدام لسنة 1989

املصادقة عىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية . 2

اسنة 2008

املصادقة عىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي مل تنضم إليها تونس وعىل وجه الخصوص:. 3

• االتفاقيات رقم 03 لسنة 1919، و103 لسنة 1952، و183 لسنة 2000 بشأن حامية األمومة، 	

• االتفاقيتني رقم 97 و143 بشأن حقوق العامل باملهاجرين، 	

• االتفاقية عدد 156 لسنة 1981 الخاصة بالعامل ذوي املسؤوليات العائلية	

• االتفاقية رقم 189 لسنة 2011 حول حقوق عامل املنازل	

• االتفاقية رقم 190 بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف أماكن العمل	

املصادقة عىل االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأرسهم لسنة 1990. 4

املصادقة عىل أبرز االتفاقية املتعلقة بحامية البيئة وخصوصا اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن . 5

تغري املناخ لسنة 1992 وبروتوكول » كيوتو « امللحق بها لسنة 2005

سحب اإلعالن العام الذي تقدمت به الدولة التونسية عند املصادقة عىل اتفاقية القضاء عىل كل . 6

كل  برفع  قامت  أنها  رغم  التقرير  هذا  حد صدور  إىل  ترفعه  مل  والذي  املرأة  التمييز ضد  أشكال 

التحفظات الخاصة سنة 2014

املصادقة عىل امليثاق االفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. 7

إلغاء . 8 اإلنسان والشعوب حول  االفريقي لحقوق  للميثاق  امللحق  االضايف  الربوتوكول  تبني مرشوع 

عقوبة االعدام يف إفريقيا والذي اعتمده االتحاِد األفريقي سنة 2018.
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التوصيات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية

التعجيل باستكامل إرساء املحكمة الدستورية وانتخاب أعضائها. 1

ويضمن . 2 استقالليتها  يدعم  مبا  الدستورية  باملحكمة  املتعلق  لسنة 2015   50 عدد  القانون  تعديل 

الكفيلة بتجاوز املحاصصة الحزبية  الفكرية والسياسية وإيجاد اآلليات  متثيليتها ملختلف األطياف 

عند انتخاب أعضائها، مع إدراج أحكام تسمح لألفراد ضحايا االنتهاكات باللجوء للمحكمة يف مسائل 

تتعلق بدستورية القوانني

بالذكر . 3 ونخص  أعضائها  وانتخاب  الدستور  يف  عليها  املنصوص  املستقلة  الدستورية  الهيئات  تركيز 

» هيئة حقوق اإلنسان «، و» هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد «، و» هيئة التنمية املستدامة 

وحقوق األجيال القادمة « و «هيئة االتصال السمعي والبرصي «، وإيجاد اآلليات الكفيلة بتجاوز 

املحاصصة الحزبية عند انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية املستقلة

اصدار القوانني األساسية املتعلقة التي من شأنها أن تضمن متتع املواطنات واملواطنني بكافة الحقوق . 4

وحق  السلمي  التجمع  يف  بالحق  املتعلقة  القوانني  ومنها  الدستور،  أحكام  أقرتها  التي  والحريات 

االرضاب وحق اللجوء ومنع التمييز وحامية حقوق األقليات.

إصدار قانون جديد ينظم حالة الطوارئ يراعي املبادئ األساسية التي نص عليها الدستور واالتفاقيات . 5

الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومبا يسمح بتجاوز الثغرات والنواقص التي تضمنها األمر عدد 50 

لسنة 1978 املتعلق بحالة الطوارئ.

بخصوص عقوبة اإلعدام:. 6

• املدنية 	 بالحقوق  الخاص  الدويل  للعهد  امللحق  الثاين  االختياري  الربوتوكول  عىل  املصادقة 

والسياسية والهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، 

• تبني مرشوع الربوتوكول االضايف امللحق للميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب حول 	

إلغاء عقوبة االعدام يف إفريقيا والذي اعتمده االتحاِد األفريقي سنة 2018.

• الواردة 	 القصوى «  » الحاالت  مفهوم  تحديد  بهدف  الدستور  من  الثاين  الفصل  مراجعة 

بالفصل الثاين والعرشون من الدستور، وبيان املقصود منها بشكل واضح ودقيق 

• مراجعة القوانني النافذة إللغاء عقوبة اإلعدام يف كل الحاالت وبالنسبة لكل الجرائم ودون استثناء،	
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بخصوص الحق يف السالمة الجسدية:. 7

• مراجعة الفصل 101 مكرر من املجلة الجزائية حتى يكون مطابقا لتعريف التعذيب الوارد 	

بالفصل األول من االتفاقية الدولية

• عدم اعتامد االعرتافات املنتزعة تحت التعذيب كأدلة لإلدانة ضد املتهمني	

•  بذل مزيد الجهد لوضع حد لإلفالت من العقاب يف حاالت التعذيب مبا يف ذلك مراجعة 	

الفصل 101 رابعا من املجلة الجزائية لضامن عقاب كل مشارك يف عملية تعذيب يقرتفها 

موظف عمومي أو شبه عمومي، والعمل عىل ضامن محاكمة املشتبه بهم يف جرائم التعذيب 

وإدانتهم يف حال ثبوت الجرمية 

• اتخاذ مزيد من اإلجراءات لضامن حامية األطفال املوجودين يف مراكز اإليقاف واإلصالحيات 	

والسجون من التعذيب

بخصوص الحق يف حرية السفر والتنقل:. 8

• وضع قانون خاص لحامية حرية التنقل والسفر	

• الدستور عند 	 الفصل 49 من  التنقل والعمل عىل احرتام  التقييدية لحرية  إلغاء االجراءات 

تقييدها

بخصوص الحق يف حرية التجمع السلمي:. 9

• مراجعة القانون عدد 4 لسنة 1969 حتى يتالءم مع أحكام الدستور ومع أحكام املادة 22 من 	

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، عىل أن يقوم القانون الجديد عىل مقاربة 

مبنية عىل حقوق اإلنسان ويضمن التمتع بالحق يف التجمع السلمي ويحدد الضوابط حسبام 

ما جاء يف الفصل 49 من الدستور حتى ال يقيد الحق يف التجمع السلمي إال للرضورة ومع 

اعتبار قاعدة التناسب

• القيام بتحقيقات نزيهة يف االدعاءات باالستعامل املفرط للقوة ومحاسبة مرتكبيه	

بخصوص الحق يف تكوين الجمعيات:. 10

• مراجعة القانون املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الستثناء الجمعيات من التسجيل فيه. 	

• تبسيط إجراءات الحصول عىل التمويل العمومي للجمعيات مبا يسمح لها االنتفاع فعليا بهذا 	

التمويل ويساعدها عىل أداء رسالتها عىل الوجه األكمل، 
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• إتاحة حصول الجمعيات عىل التمويل األجنبي، عىل أن تكون الرشوط والقيود الوحيدة تلك 	

املتعلقة بشفافية مصادر التمويل وعدم استخدامها ألغراض حزبية أو ربحية

• إعفاء الجمعيات من الرضائب عىل غرار ما هو معمول به يف عديد البلدان )أو مراجعة النظام 	

الرضيبي مبا يجعل للجمعيات نظام رضيبي مختلف عن الرشكات واملؤسسات الربحية(

• إرساء وتفعيل آليات ناجعة للرقابة املالية عىل الجمعيات تفاديا لتوظيف مواردها املالية 	

ألغراض سياسية أو حزبية أو لتمويل اإلرهاب وتبييض األموال.

• أو 	 الحكومة  من  مبارشة  معينني  أعضاؤها  يكون  أال  عىل  للتسجيل  مستقلة  هيئة  إرساء 

خاضعني لها وأن تضم ممثلني عن املجتمع املدين.

بخصوص الحق يف حرية الضمري واملعتقد:. 11

• إصدار قانون خاص يحمي حرية املعتقد، تكون أحكامه متالمئة مع ما نصت عليه املادة 18 	

من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بخصوص

• إلغاء املناشري غري الدستورية وغري القانونية لضامن الحقوق والحريات التي جاء بها الدستور 	

مبا فيها حرية الضمري وحرية املعتقد.

• دعوة القضاء إىل بذل الجهد من أجل ضامن علوية الدستور وسيادة القانون وحامية الحقوق 	

والحريات وفق ما نص عليه الدستور

بخصوص الحق يف حامية الحياة الخاصة:. 12

• اإلرساع يف النظر يف مرشوع مجلة الحقوق والحريات الفردية 	

• املعطيات 	 املتعلق بحامية  القانون األسايس عدد 25/2018  باملصادقة عىل مرشوع  اإلرساع 

الشخصية املودع لدى مجلس نواب الشعب منذ مارس 2018، مبا يوفر إطارا قانونيا متالئم 

مع أحكام االتفاقيات الدولية واإلقليمية، وخاصة االتفاقية رقم 108 ملجلس أوروبا املتعلقة 

بحامية األشخاص تجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخيص وبروتوكولها اإلضايف 

رقم 181 الخاص بسلطات املراقبة وانسياب وتدفق املعطيات عرب الحدود الذين انضمت 

لهام تونس سنة 2017)2(. 

• إلغاء الفصل 230 من املجلة الجزائية الذي يجرم املثلية الجنسية وكل األحكام الترشيعية 	

التي تنتهك الحريات الفردية 

• منع األفعال املهينة والتي تشكل اعتداء عىل الحرمة الجسدية وعنفا معنويا مثل الفحص الرشجي 	

أمر رئايس عدد 75 لسنة 2017 مؤرخ يف 30/5/2017 )الرائد الرسمي عدد 45 الصادر يف 6/6/2017(. 2
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بخصوص الحق يف النفاذ إىل املعلومة:. 13

• النفاذ إىل املعلومة لجميع املواطنات واملواطنني من 	 التعريف بالحق يف  العمل عىل مزيد 

خالل حمالت إعالمية وتحسيسية يف وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة

• جميع 	 يف  العموميني  للموظفني  املعلومة  إىل  النفاذ  يف  بالحق  التعريف  مزيد  عىل  العمل 

القطاعات واألسالك

 بخصوص الحق يف املشاركة السياسية:. 14

• أن تتوىل الحكومة بالرشاكة مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ومنظامت املجتمع املدين 	

وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية تهدف إىل رفع الوعي بأهمية املشاركة يف املسار االنتخايب 

وتنظيم الحمالت الدعائية لهذا الغرض

• أن تتوىل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بالرشاكة مع السلطة املحلية ومنظامت املجتمع 	

املدين اعتامد خطة عمل تهدف نرش ثقافة املواطنة واملشاركة يف الشأن املحيل وخاصة لدى 

الشباب حتى يساهم الجميع يف مسار الدميقراطية والتنمية 

• أن يتوىل مجلس نواب الشعب بالتشاور مع مختلف األطراف الفاعلة )األحزاب، منظامت 	

بتفادي  الكفيلة  اآلليات  وتفعيل  إيجاد  الخ(  املستقلة،  الوطنية  الهيئات  املدين،  املجتمع 

املحاصصة الحزبية عند انتخاب أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

بخصوص الحق يف حرية الرأي والتعبري واإلعالم:. 15

• اإلرساع يف املصادقة عىل القانون املحدث لهيئة » االتصال السمعي البرصي « التي نص عليها 	

الفصل 127 من الدستور واإلرساع بانتخاب أعضائها ليك ترشع يف أداء مهامها

• العمل عىل اتخاذ كل التدابري التي من شأنها توفري الحامية للصحفيني من االعتداءات عند 	

أدائهم ملهامهم ومحاسبة القامئني بتلك االعتداءات عند حصولها

• العمل عىل ابرام ميثاق بني الصحفيني واألمنيني لتأسيس العالقة عىل قواعد االحرتام املتبادل 	

وعدم التعدي عىل حرمة الصحفيني.
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التوصيات الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

1.  بخصوص الحق يف العمل:

• املصادقة عىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 	

لسنة 2008

• املصادقة عىل جميع االتفاقيات الخاصة مبنظمة العمل الدولية	

• اتخاذ التدابري الرضورية مبا فيها التدابري الترشيعية لوضع اسرتاتيجية وطنية للحد من البطالة 	

وضامن الحق يف العمل يف إطار سياسات تنموية جديدة نزيد من تشغيلية االقتصاد

• العمل عىل وضع وتنفيذ برنامج وطني حول الصحة والسالمة املهنية وفقا ملا نصت عليه املعايري 	

الدولية، يتم إعداده بالرشاكة مع مختلف األطراف الفاعلة مبا فيها منظامت املجتمع املدين والنقابات

• الحرص عىل املراجعة الدورية لألجر األدىن املضمون مبا يضمن تأمينه للحاجيات األساسية 	

للمواطن من غذاء وصحة وسكن وتعليم ونقل وطاقة وغريها  

• العقد 	 عليه  نص  الذي  الشغل  مواطن  فقدان  عىل  التأمني  صندوق  تفعيل  عىل  العمل 

االجتامعي الذي وقعته مختلف األطراف يف جانفي 2013.

• يف 	 حقوقهن  وضامن  الفالحي  القطاع  يف  العامالت  النساء  بحامية  الكفيلة  الربامج  وضع 

املساواة يف األجر، ويف التمتع بظروف العمل الالئقة وظروف السالمة

2. بخصوص الحق يف التغطية االجتامعية:

• العمل عىل تطوير منظومة التغطية االجتامعية لتشمل كل الفئات االجتامعية	

• تكثيف الرقابة عىل املؤسسات الخاصة التي تتفادى الترصيح بالعاملني لدى الصناديق االجتامعية	

• قامئة 	 وتوسيع  املرض  عىل  التأمني  بنظام  املتعلقة  والرتاتيب  القانونية  النصوص  مراجعة 

األمراض املشمولة بالتعويض من قبل الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض، والرتفيع يف قيمة 

املبالغ السنوية للتعويض.

3. بخصوص الحق يف الصحة:

• وضع الخطط والربامج الكفيلة بتطوير املنظومة الصحية العمومية وخاصة يف املناطق الداخلية	

• اتخاذ التدابري الرضورية لتحفيز اإلطار الطبي عىل عدم مغادرة مؤسسات القطاع العام	

• اتخاذ التدابري والحلول العاجلة ملعالجة مشكل نقص األدوية	
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4.  بخصوص الحق يف مستوى معييش الئق:

• االقتصادية 	 الحقوق  يراعي  تنموي  منوال  إطار  يف  الفقر  ملكافحة  وطنية  اسرتاتيجية  إعداد 

واالجتامعية للفئات الهشة، كام يراعي رضورة تحقيق التكافؤ بني الجهات

• وضع وتنفيذ الخطط الكفيلة مبقاومة االحتكار والتهريب فيام يتعلق باملواد الغذائية األساسية	

• إعداد اسرتاتيجية وطنية	

5.  بخصوص الحق يف التعليم:

• وضع الربامج واتخاذ التدابري الكفيلة بالحد من ظاهرة االنقطاع عن التعليم	

• وضع الربامج الكفيلة مبواجهة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وتفعيل القوانني والرتاتيب 	

املتعلقة بهذا الشأن

• العمل عىل تطوير قدرات املدرسني من خالل برامج للرسكلة والتكوين املستمر	

6.  بخصوص الحق يف املاء:

• العمل عىل وضع اسرتاتيجية واضحة لالقتصاد يف املاء وتعبئة املوارد غري التقليدية مع أخذ 	

النتائج املرتبة عن التغريات املناخية بعني االعتبار.

• املصادقة عىل مرشوع مجلة املياه الجديدة املودعة لدى مجلس نواب الشعب منذ نوفمرب 	

2019
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التوصيات الخاصة بحقوق المرأة

سحب اإلعالن العام الذي تقدمت به الدولة التونسية عند املصادقة عىل االتفاقية والذي مل ترفعه إىل   .1

حد صدور هذا التقرير رغم أنها قامت برفع كل التحفظات الخاصة سنة 2014، والذي ميكن أن يوظف 

ضد حقوق النساء باعتباره يعطي األولوية للمرجعيات الثقافية عىل حساب املرجعيات الدولية،

األمومة  املتعلقة بحامية  الدولية  العمل  الصادرة عن منظمة  الدولية  االتفاقيات  املصادقة عىل   .2

وخاصة االتفاقية عدد183 لسنة 2000، واالتفاقية عدد 189 لسنة 2011 حول العامالت والعاملني 

واتفاقية  العائلية،  املسؤوليات  بالعامل ذوي  الخاصة  لسنة 1981  واالتفاقية عدد 156  باملنازل 

منظمة العمل الدولية رقم 190 لسنة 2019 بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل

اإلرساع برتكيز املرصد الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة الذي نص عليه الفصل 40 من القانون   .3

عدد 58 لسنة 2017 واألمر الحكومي عدد 126 املؤرخ يف 25/2/2020

األحكام  املرأة يف  التمييز ضد  أشكال  كل  القضاء عىل  اتفاقية  أحكام  تطبيق  القضاة عىل  حث   .4

الصادرة يف القضايا املتعلقة بحقوق النساء

بخصوص الحقوق السياسية للنساء:  .5

• مراجعة قانون األحزاب السياسية وقانون الجمعيات بإقحام فصل خاص بالتناصف من أجل 	

ضامن متثيلية النساء يف مواقع القرار

• تنقيح املرسوم عدد87 لسنة 2011 املتعلق باألحزاب السياسية إلدخال التناصف يف الهياكل 	

الحزبية الوسطي والقيادية.

• وصول 	 وتيسري  الحكومية  الهياكل  يف  تفعيله  عىل  والعمل  التناصف  مببدأ  الحكومة  التزام 

النساء إىل مواقع القرار

• تعميم التناصف العمودي واألفقي يف االنتخابات الترشيعية والبلدية والجهوية واإلقليمية	

• إعداد وتنفيذ برامج خصوصية ملواجهة العنف السيايس ضد النساء	

• تشجيع النساء عىل املشاركة السياسية عىل املستوى الوطني والجهوي واملحيل ووضع الربامج 	

والسياسات الكفيلة بتحقيق ذلك بالرشاكة مع منظامت املجتمع املدين العاملة يف املجال

• إعداد وتنفيذ برامج توعية موجهة للنساء من جميع الرشائح واألوساط االجتامعية وخاصة يف 	

املناطق الداخلية من أجل حثهن عىل مامرسة حقوقهن السياسية وعىل املشاركة يف الشأن العام،

• اعداد وتنفيذ برامج توعية موجهة للنساء حول مفاهيم املواطنة واملساواة وعدالة النوع االجتامعي	
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بخصوص مجلة األحوال الشخصية  .6

• إلغاء املهر وعدم اعتباره رشطا لصحة الزواج والبناء	

• مبا 	 القارص  بزواج  القايض  برتخيص  املتعلقة  فقرته  يف  املجلة  من  الخامس  الفصل  مراجعة 

مينح للنيابة العمومية أو ملندوب حامية الطفولة حق استئناف ذلك الرتخيص مع املفعول 

التعليقي لالستئناف، ويف كل الحاالت يتعني تحديد السن التي ال ميكن النزول دونها

• تنقيح الفصل الخامس من املجلة لرفع كل التباس واعتامد مصطلح املوانع القانونية عوض 	

املوانع الترشيعية

• تعويض سلطة األب بالسلطة العائلية املشرتكة، واالعرتاف بنفس الحقوق واملسؤوليات تجاه األطفال	

• االعرتاف بوضع قانوين لألم العزباء والبنها املولود خارج إطار الزواج	

• تنقيح الفصل 88 من املجلة يف اتجاه التعداد الحرصي ملوانع اإلرث مبا ال يسمح للقايض بإعامل 	

سلطته التقديرية نحو اضافة االختالف يف الدين وامليالد خارج إطار الزواج كموانع ااٌلرث

• اإلقرار باملساواة يف انتقال امللكية عن طريق املرياث	

بخصوص قانون الجنسية:  .7

• إدخال تعديالت عىل قانون الجنسية يف الفصول التي متيز بني الزوج األجنبي املتزوج من 	

حقوق  عىل  والرجل  املرأة  لضامن حصول  تونيس  من  املتزوجة  األجنبية  والزوجة  تونسية 

متساوية فيام يتعلق مبنح الجنسية إىل الزوج وحقوق اإلقامة)3(.

بخصوص مجلة الشغل وقانون الوظيفة العمومية      .8

• التمييز عىل 	 الجنسني، وحظر  املساواة بني  إدراج مبدأ  الشغلية من أجل  القوانني  مراجعة 

أساس املسؤوليات بني الجنسني أثناء الحمل وتجاه األرسة،

• توفري تدابري شاملة ضد التمييز يف العمل مبا يف ذلك التعيني والتوظيف، خاصة فيام ما يتعلق 	

برشوط وظروف العمل والتدريب والرتقية وإنهاء الخدمة

• ضامن الحق يف أجر متساٍو بني النساء والرجال عن العمل ذي القيمة املتساوية يف جميع 	

القطاعات مبا فيها القطاع الفالحي

• مثل 	 الهشة  القطاعات  القطاعات وخاصة يف  للنساء يف جميع  االجتامعية  التغطية  تعميم 

القطاع الفالحي

وزارة شؤون املرأة واألرسة والطفل، عدم املساواة والتمييز ضد املرأة والفتاة يف القوانني التونسية 2016، متاح عىل الرابط:. 3
www.ohchr.org/Documents/Events/IWD2016/LoisDiscriminatoires_FR.pdf 



حالة حقوق اإلنسان يف تونس
التقريــــــر الوطنــــــــي  2016 - 2019

246

• االعرتاف بإجازة األمومة قبل وبعد الوضع حسب املعايري الدولية،	

• توحيد نظام عطلة األمومة بني القطاع الخاص والقطاع العام	

• االعرتاف بالعطلة األبوية عىل أن تكون من اختيار أحد الوالدين الذي يتمتع بها بعد انتهاء 	

عطلة األمومة لألم

• االعرتاف بحقوق متساوية للعامالت يف املنازل مع العاملني والعامالت يف باقي القطاعات	

• إعداد وتنفيذ برامج توعية للنساء حول حقوقهن االقتصادية واالجتامعية	

• من 	 الخاص  القطاع  يف  العامالت  النساء  لحامية  عادلة  اجتامعية  سياسات  وتنفيذ  وضع 

التوظيف الهش والطرد التعسفي وخاصة لحامالت الشهائد العليا

• تجريم التحرش الجنيس يف القوانني الشغلية	

بخصوص العنف ضد النساء  .9

• اصدار النصوص الرتتيبية التي من شأنها أن تسمح بتطبيق أحكام القانون املتعلق بالقضاء 	

عىل العنف ضد املرأة

• مراجعة املجلة الجزائية بهدف مواءمتها مع أحكام قانون 2017 املتعلق بالقضاء عىل العنف 	

ضد املرأة

• تجريم االغتصاب الزوجي برصيح العبارة	

• إلغاء الفصل 230 من املجلة الجزائية الذي نص عىل تجريم املثلية الجنسية	

• اإلرساع بإصدار كراسات الرشوط الخاصة مبراكز اإليواء 	

• مراجعة مجلة اإلجراءات الجزائية مبا يضمن وصول النساء ضحايا العنف للعدالة	

• إعداد وتنفيذ خطة إعالمية للتعريف بالقانون املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة لدى 	

النساء وتبسيطه

• إعداد وتنفيذ برامج توعية وبرامج تدريبية للمكلفني بتطبيق القانون	

• ويف 	 املعنية  الحكومية  الهياكل  مختلف  بني  والتنسيق  للرشاكة  آليات  إنشاء  عىل  العمل 

مقدمتها الوزارة املكلفة بشؤون املرأة ومنظامت املجتمع املدين العاملة يف املجال.
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التوصيات الخاصة بحقوق الطفل

املصادقة عىل امليثاق االفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. 1

تعديل مجلة الجامعات املحلية )القانون األسايس عدد 29 لسنة 2018( بإدراج فصول تنص عىل . 2

إعامل حق األطفال يف املشاركة وإعادة تفعيل » املجالس البلدية لألطفال «

تعديل مجلة األحوال الشخصية للتنصيص رصاحة عىل املساواة بني األطفال املولودين يف إطار . 3

الزواج واألطفال املولودين خارج إطار الزواج يف كل ما يتصل بالنسب واملرياث

النواب . 4 اإلرساع بإصدار القانون املتعلق مبحاضن ورياض األطفال الذي تم إحالته عىل مجلس 

منذ 2017 مع إعادة النظر يف بعض فصوله بسبب عدم تكريسها مبدأ املساواة ومبدأ املصلحة 

الفضىل للطفل كام نص عليهام الدستور واتفاقية حقوق الطفل ومجلة حقوق حامية الطفل، 

وبسبب عدم تضمنه رؤية واضحة بخصوص حقوق األطفال ذوي اإلعاقة.

إصدار النصوص القانونية والرتتيبية التي من شأنها أن تنظم عملية إيواء األطفال فاقدي السند . 5

ومتابعتهم

ملا . 6 منتظم  بشكل  الطفولة «  وضع  حول  السنوي  الوطني  » التقرير  إصدار  إعادة  عىل  العمل 

يشكله من أهمية كأداة ملتابعة أوضاع األطفال يف تونس

إرساء رشاكة مستدامة مع منظامت املجتمع املدين العاملة يف مجال حقوق الطفل وتوفري الدعم . 7

الحكومي لها

لألطفال، . 8 االستامع  بتقنيات  يتعلق  فيام  األمن  ألعوان  متخصصة  تكوين  برامج  وتنفيذ  وضع 

وبرامج مامثلة للقضاة قبل تعيينهم يف خطة قايض األطفال

وضع وتنفيذ خطة شاملة إلعادة تأهيل مراكز اعتقال األطفال. 9

إعداد وتنفيذ خطة إلنشاء وتطوير التعليم ما قبل املدريس العمومي، وتفعيل آليات املراقبة عىل . 10

املؤسسات الخاصة العاملة يف املجال

تطوير املنظومة الصحية ومنظومة التغطية االجتامعية مبا يتيح متتع األطفال بحقهم يف العالج . 11

عىل الوجه األكمل

العمل عىل إنشاء وتفعيل الهياكل التي من شأنها أن تدعم متثيل األطفال وأوليائهم باملؤسسات . 12

الرتبوية، وكذلك الهياكل التي من شأنها أن تدعم تربية األطفال وتنشئتهم عىل املشاركة يف الشأن 

العام مثل املجالس البلدية لألطفال وبرملان الطفل
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التوصيات الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

إصدار قانون جديد يعواّض قانون 2005 ويكون مؤسسا عىل مقاربة حقوق اإلنسان لألشخاص   .1

ذوي اإلعاقة

لتطوير مشاركة األشخاص ذوات وذوي  الحقوقية  املقاربة  تعتمد  إعداد وإعامل خطة وطنية   .2

اإلعاقة يف الشأن العام عىل املستوى الوطني واملحيل، ويف هذا السياق إعداد برنامج خاص لدعم 

الجمعيات العاملة يف مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الدولية  االتفاقية  عليها  نصت  ما  بإعامل  الدولة  التزام  مدى  متابعة  تتوىل  خاصة  آلية  إنشاء   .3

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

يف مجال التعليم:  .4

•  تطوير البنية التحتية وتهيئة املؤسسات الرتبوية مبا يتيح النفاذ الكامل إليها من قبل 	

األشخاص ذوي اإلعاقة

• توفري األدوات والوسائل التعليمية املالمئة حسب طبيعة اإلعاقة	

• تطوير التعليم ما قبل املدريس	

• تكوين اإلطار الرتبوي عىل أساليب التواصل املالمئة )لغة اإلشارة(	

• توفري املواد واألدوات التعليمية واملراجع يف الصيغ واألشكال التي تتيح النفاذ إليها من قبل 	

األشخاص ذوي اإلعاقة )املواد واملراجع بلغة » براي «( واعتامد التكنولوجيا الحديثة يف ذلك

• مزيد املراقبة للدولة عىل املؤسسات التعليمية الخاصة الحاضنة لذوي وذوات اإلعاقة	

يف مجال التشغيل:  .5

• اتخاذ التدابري الرضورية مبا فيها التدابري الرقابية إلعامل ما نصت عليها القوانني الوطنية 	

بخصوص تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤسسات الحكومية ويف القطاع الخاص

يف مجال الحقوق الثقافية:   .6

• تهيئة الفضاءات الثقافية مبا يتيح النفاذ الفعيل لألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة	

• االجتامعية 	 الشؤون  ووزارة  الثقافة  وزارة  بني  بالتعاون  وطنية  خطة  وتنفيذ  وضع   

ومنظامت املجتمع املدين املعنية لتطوير انخراط األشخاص ذوات وذوي اإلعاقة يف الحياة 

الثقافة وتشجيع العمل اإلبداعي لديهم يف مختلف املجاالت الثقافية والفنية
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التوصيات الخاصة بحقوق الالجئين والمهاجرين

املصادقة عىل اتفاقية األمم املتحدة لحامية حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم التي اعتمدت   .1

ستة 1990، وعىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 واالتفاقية رقم 97 بشأن العامل املهاجرين. 

اإلرساع بعرض مرشوع القانون املتعلق بالالجئني عىل مجلس الوزراء وتقدميه إىل مجلس نواب الشعب  .2

إعداد مرشوع قانون خاص باملهاجرين يكون موامئا ملا نصت عليه االتفاقيات الدولية ذات الصلة  .3

مع  بالرشاكة  وذلك  جوانبها  مبختلف  واللجوء  الهجرة  قضايا  تشمل  متكاملة  اسرتاتيجية  إعداد   .4

منظامت املجتمع املدين العاملة يف املجال

الحامية والرعاية لهم،  الكفيلة بتوفري  إنشاء اآلليات  بالالجئني  املتعلق  القانون  انتظار صدور  يف   .5

واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسني ظروف اإلقامة مبراكز اإليواء، وإنشاء مراكز جديدة باملدن التي 

ال توجد بها

العمل عىل توفري الرعاية الصحية املالمئة لالجئني وطالبي اللجوء مبا فيها خدمات الرعاية النفسية  .6

العمل عىل توفري املرافقة القانونية وإتاحة املعلومات حول إجراءات طلب اللجوء  .7

عدم التعامل مع املهاجرين غري النظاميني باعتامد مقاربة أمنية بل باعتامد مقاربة إنسانية تراعي   .8

الحقوق اإلنسانية للمهاجرين وباعتبارهم ضحايا وال مجرمني، وأن يتم التعامل مع مراكز اإليواء 

عىل أنها فضاءات للمساعدة اإلنسانية وال مراكز احتجاز



التوصيات بخصوص مناهضة التمييز العنصري

التمييز العنرصي وتزويدها باملوارد الرضورية للقيام  الوطنية ملناهضة  اللجنة  اإلرساع برتكيز   .1

مبهامها عىل الوجه األكمل

العمل عىل أن يلعب القضاء دوره كامال يف تطبيق القانون املتعلق بالقضاء عىل جميع أشكال   .2

التمييز العنرصي لسنة 2018

وضع وتنفيذ الربامج التدريبية املالمئة للقضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني  .3

وضع وتنفيذ الربامج الكفيلة بنرش ثقافة التسامح واملساواة وقبول اآلخر ومناهضة التمييز من   .4

خالل إدراجها يف برامج التعليم بجميع مراحله

وضع ونرش الربامج والحمالت اإلعالمية يف وسائل اإلعالم املكتوبة واإلذاعات والقنوات التلفزية   .5

بهدف نرش ثقافة مناهضة التمييز العنرصي



المالحـــــــــق
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الشكاوى والعرائض الواردة على الهيئة من 2016 إلى 2019

رسم بياني عدد 1 – مجموع العرائض الواردة على الهيئة خالل الفترة 2019-2016

يوضح الرسم البياين التايل عدد العرائض الواردة عىل الهيئة، داخل وخارج اختصاصها، خالل السنوات 

2016 - 2019 والتي تغطي فرتة التقرير الوطني لحالة حقوق اإلنسان.

الملحـــــق عـــــــــدد 1
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رسم بياني عدد 2 – العرائـــض الواردة على الهيئـــة خـــالل الفتــــــرة 2019-2016 
        داخـــــــــل وخــــــارج االختصـــاص

يوضح الرسم البياين التايل عدد العرائض الواردة عىل الهيئة خالل الفرتة 2016 - 2019 مع بيان ما يدخل 

منها داخل اختصاص الهيئة أو عدمه. فقد وردت للهيئة عرائض داخل اختصاصها توزعت كاآليت: 107 

عريضة يف سنة 2018 وهي األعىل مقارنة بالسنوات األخرى، و60 عريضة يف سنة 2019، بينام تلقت 

الهيئة 34 عريضة لكل من سنتي 2016 و2017.
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رسم بياني عدد 3 – العرائـــض الـــواردة علـــى الهيئــــــة حســـب نـــوع الحــــــق
        موضـــوع العريـــضة للفتـــرة  2019-2016

االنتهاك.  ونوع  العريضة  موضوع  الهيئة حسب  عىل  الواردة  العرائض  عدد  تطور  التايل  البياين  الرسم  يوضح 
و24  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  متعلقة  عرائض   9 عدد   2016 سنة  يف  للهيئة  تلقت  وقد 
عريضة متعلقة بالحقوق املدنية والسياسية. أما يف سنة 2017 ارتفع عدد الشكايات املتعلقة بالحقوق املدنية 
والسياسية إذ بلغ 29 عريضة، بينام انخفض عدد العرائض املتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
ليبلغ 4 عرائض فقط مع أنها السنة التي سجلت تلقي أكرب عدد ملجموع الشكاوى والعرائض الواردة عىل الهيئة.

وبالنسبة لسنة 2018 بلغ عدد العرائض املتعلقة بالحقوق املدنية والسياسية 82 عريضة يف حني تلقت 
عدد  انخفض   2019 سنة  ويف  والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  تتعلق  عريضة   21 الهيئة 
الشكاوى املتعلقة بالحقوق املدنية والسياسية إىل 43 شكاية، وكذلك األمر بالنسبة للشكاوى املتعلقة 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ليصبح 11 شكاية.

الهيئة 12 عريضة خالل كامل  تلقت  التمييز، فقد  باملساواة ومنع  املتعلقة  بالعرائض  يتعلق  أما فيام 
الفرتة من 2016 إىل2019، يف حني بلغ عدد العرائض املتعلقة بالحقوق املدنية والسياسية 178 عريضة 

أي بنسبة 75 % من مجموع العرائض التي تلقتها الهيئة وكانت مواضيعها ضمن االختصاص.
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رسم بياني عدد 4 – العرائــض الــواردة علــى الهيئــــة حســــــب نــــــوع الحــــــــق 
        موضــــــــوع العريــــضة لسنــــة 2016

لهذه  الهيئة  عىل  الواردة  العرائض  نسبة  بلغت 

السنة 34 عريضة موزعة كاآليت: 24 عريضة متعلقة 

متعلقة  عرائض  و9  والسياسية،  املدنية  بالحقوق 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية، وعريضة واحدة 

متعلقة باملساواة ومنع التمييز.

رسم بياني عدد 5 – العرائــض الــواردة علــى الهيئــــة حســــــب نــــــوع الحــــــــق 
        موضــــــــوع العريــــضة لسنــــة 2017

بلغ عدد العرائض الواردة عىل الهيئة لهذه السنة 

متعلقة  عريضة   29 كاآليت،  موزعة  عريضة   34

متعلقة  عرائض  و4  والسياسية،  املدنية  بالحقوق 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية، وعريضة واحدة 

متعلقة باملساواة ومنع التمميز. 
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رسم بياني عدد 6 – العرائــض الــواردة علــى الهيئــــة حســــــب نــــــوع الحــــــــق 
        موضــــــــوع العريــــضة لسنــــة 2018

عدد العرائض الواردة عىل الهيئة والتي تدخل يف 

يغطيها  التي  السنوات  يف  األعىل  هو  اختصاصتها 

العرائض  هذه  وتتوزع   ،2019  -  2016 التقرير 

متعلقة  عريضة   82 كاآليت:  املوضوع  حسب 

بالحقوق املدنية والسياسية، و21 عرائض متعلقة 

عرائض  و4  واالجتامعية،  االقتصادية  بالحقوق 

متعلقة باملساواة ومنع التمييز.

رسم بياني عدد 7 – العرائــض الــواردة علــى الهيئــــة حســــــب نــــــوع الحــــــــق 
        موضــــــــوع العريــــضة لسنــــة 2019

حسب  الهيئة  عىل  الواردة  العرائض  تتوزع 

بالحقوق  متعلقة  عريضة   43 كاآليت،  املوضوع 

املدنية والسياسية، و11 عريضة متعلقة بالحقوق 

متعلقة  عرائض  و6  واالجتامعية،  االقتصادية 

باملساواة ومنع التمييز.  

ÏÒË6\;Ì÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;ózz\Ö¬’\;
2018;Ïfiâ’;ƒÊîÊ∏\;fât 

21

ÏÁÄ]ëiÕˆ\;–ÊŒ¢\;
ÏË¡]⁄ipˆ\Â

82

ÏË›Å∏\;–ÊŒ¢\;
ÏËà]Ëâ’\Â

4

áËË⁄i’\;√fiŸÂ;Î\Â]â∏\

ÏÒË6\;Ì÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;ózz\Ö¬’\;
2019;Ïfiâ’;ƒÊîÊ∏\;fât 

11

ÏÁÄ]ëiÕˆ\;–ÊŒ¢\;
ÏË¡]⁄ipˆ\Â

43

ÏË›Å∏\;–ÊŒ¢\;
ÏËà]Ëâ’\Â

6

áËË⁄i’\;√fiŸÂ;Î\Â]â∏\
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رسم بياني عدد 8 – العرائض الواردة على الهيئة حسب الجهات للفترة 2016 - 2019

يتضمن الرسم البياين التايل توزيع العرائض الواردة عىل الهيئة بني مختلف واليات الجمهورية لكامل الفرتة 

التي يغطيها التقرير، فيتضح أن العرائض الواردة من والية تونس كانت أعىل عددا من باقي الواليات.

رسم بياني عدد 9 – العرائــض الــواردة علــى الهيئــــة حســــــب الجهات للفترة 2016

بلغ عدد العرائض الواردة عىل الهيئة لهذه السنة 34 عريضة موزعة كاآليت، 29 عريضة متعلقة بالحقوق املدنية 

والسياسية، و4 عرائض متعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية، وعريضة واحدة متعلقة باملساواة ومنع التمميز. 

 2019 - 2016;;k\Êfiâ÷’;k]‚°\;fât;ÏÒË6\;Ì÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;ózz\Ö¬’\

 2016;Ïfiâ’;k]‚°\;fât;ÏÒË6\;Ì÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;ózz\Ö¬’\
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رسم بياني عدد 10 – العرائض الواردة على الهيئة حسب الجهات للفترة 2017 

يوضح الرسم البياين التايل أن أكرب عدد من العرائض التي تلقتها الهيئة سنة 2017 كانت من والية تونس 
)9 عرائض( تليها العرائض الواردة من والية صفاقس )4 عرائض(، ثم والية املهدية )3 عرائض(، وواليات 
سوسة وسيدي بوزيد وقابس وقفصة والقريوان وأريانة )عريضتان لكل منها(، وعريضة واحدة لكل من 

والية باجة وتطاوين والقرصين وزغوان وجندوبة.

رسم بياني عدد 11 – العرائض الواردة علـى الهيئـة حسـب الجهات للفترة 2018

البياين التايل أن أكرب عدد من العرائض التي تلقتها الهيئة سنة 2018 كانت من والية تونس )32  يوضح الرسم 
عريضة( تليها العرائض الواردة من والية بنزرت )11 عرائض(، ثم واليات أريانة والقرصين وقفصة )9 عرائض لكل 
منها(، ثم والية املنستري )7 عرائض( تليها واليتا صفاقس ومنوبة )6 عرائض( ثم والية سيدي بوزيد )5 عرائض( 
تليها واليات سوسة وتطاوين وباجة والقريوان )4 عرائض( ثم الكاف )3 عرائض( وأخريا عريضتان من والية قابس، 

وأخريا عريضة واحدة من كل من مدنني وزغوان وسليانة.

 2017;Ïfiâ’;k]‚°\;fât;ÏÒË6\;Ì÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;ózz\Ö¬’\

 2018;Ïfiâ’;k]‚°\;fât;ÏÒË6\;Ì÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;ózz\Ö¬’\
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رسم بياني عدد 12 – العرائض الواردة على الهيئة حسب الجهات للفترة 2019

يوضح الرسم البياين التايل أن أكرب عدد من العرائض التي تلقتها الهيئة سنة 2018 كانت من والية تونس 

)16 عريضة( تليها العرائض الواردة من واليتي بنزرت ومنوبة )8 عرائض(، ثم واليات أريانة وبن عروس 

وقفصة )6 عرائض لكل منها(، ثم والية القرصين )4 عرائض( تليها واليتا مدنني وسليانة )عريضتان( ثم 

والية سيدي بوزيد )5 عرائض( تليها واليات سوسة وتطاوين وباجة والقريوان )4 عرائض( ثم الكاف )3 

عرائض( وأخريا عريضة واحدة من كل من سيدي بوزيد وسوسة.

رسم بياني عدد 13 – العرائض الواردة على الهيئة حسب الجنس للفترة 2016 - 2019

توزعت العرائض الواردة عىل 

واإلناث  الذكور  بني  الهيئة 

 2016 من  الفرتة  لكامل 

اآليت:  النحو  عىل   2019 إىل 

و53  للذكـور،  عريضــة   180

عريضــة لإلناث، وعريضتــان 

من شخص معنوي / مجموعة 

من العارضني.

 2019;Ïfiâ’;k]‚°\;fât;ÏÒË6\;Ì÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;ózz\Ö¬’\

2019 - 2016;Èzz—]zç’\;äzzfip;fzzât;ÏzÒË6\;Ìz÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;óz\Ö¬’\

45

2

18
0

ƒÊzzz⁄-\ 2019

18

42

0

2018

25

82

2016

4

24

26

28

0

2017

k]›bÑÊ—Ç ÍÊfi¬Ÿ;í}å

0
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رسم بياني عدد 14 – العرائض الواردة على الهيئة حسب الجنس لسنة 2016 

بني  للهيئة  الواردة  العرائض  توزعت 
عىل   2016 لسنة  واإلناث  الذكور 
و4  للذكور،  عريضة   28 اآليت:  النحو 
عرائض لإلناث، وعريضتان من شخص 

معنوي/ مجموعة من العارضني.

رسم بياني عدد 15 – العرائض الواردة علـى الهيئـة حسـب الجنس لسنة  2017

توزعت العرائض الواردة للهيئة بني الذكور 
واالناث لسنــة 2017 عىل النحــو اآليت:

28 عريضة للذكور، و6 عرائض لإلناث

رسم بياني عدد 16 – العرائض الواردة علـى الهيئـة حسـب الجنس لسنة  2018

توزعت العرائض الواردة للهيئة بني الذكور 
واالناث لسنة 2018 عىل النحو اآليت:
82 عريضة للذكور، و25 عريضة لإلناث.

2016;;Ïfiâ’;Èzz—]zç’\;äzzfip;fzzât;ÏzÒË6\;Ìz÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;óz\Ö¬’\

o]›b ÑÊ—ÇÍÊfi¬Ÿ;í}å

4

28

2

2017;;Ïfiâ’;Èzz—]zç’\;äzzfip;fzzât;ÏzÒË6\;Ìz÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;óz\Ö¬’\

o]›b ÑÊ—Ç

6

28

2018;;Ïfiâ’;Èzz—]zç’\;äzzfip;fzzât;ÏzÒË6\;Ìz÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;óz\Ö¬’\

o]›b ÑÊ—Ç

25

82
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2019;;Ïfiâ’;Èzz—]zç’\;äzzfip;fzzât;ÏzÒË6\;Ìz÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;óz\Ö¬’\

o]›b ÑÊ—Ç

18

42

رسم بياني عدد 17 – العرائض الواردة على الهيئة حسب الجنس لسنة 2019

توزعت العرائض الواردة للهيئة بني الذكور 

 42 اآليت:  النحو  2019 عىل  لسنة  واالناث 

عريضة للذكور، و18 عريضة لإلناث.

رسم بياني عدد 18 – العرائض الواردة الهيئة موزعة حسب وسيلة االتصال
         للفترة  2016 - 2019

يوضح الرسم البياين اآليت مصادر تلقي العرائض سواء كانت داخل أو خارج اختصاص الهيئة خالل كامل 

الفرتة من 2016 إىل 2019.  بلغ عدد العرائض الواردة عن طريق الربيد االلكرتوين 301 عريضة، بينام 

تلقت الهيئة 173 عريضة عرب االتصال املبارش، و152 عريضة عرب املوقع االلكرتوين للهيئة..

2019 - 2016;;ÿ]ëhˆ\;Ï÷ËàÂ;fât;ÏÒË6\;Ì÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;ózz\Ö¬’\
ÏÒË6\;√ÕÊŸÈ›Â2“’\;ÅÁÖd Öå]eŸ;ÿ]ëh\

2016

0

6442

15
217

3

30
1

ƒÊzzz⁄-\ 2019

4640 40

2018

10
6 14

4

68

0

53

23

2017
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رسم بياني عدد 19 – العرائض الواردة على الهيئة وسيلة االتصال للفترة 2016 

العرئض  التايل  البياين  الرسم  يوضح 
وسيلة  حسب  الهيئة  عىل  الواردة 
توزعت  اذ   ،2016 لسنة  االتصال 
لهذه  الهيئة  عىل  الواردة  العرائض 
السنة بني مصدرين، منها 64 عريضة 
الربيد اإللكرتوين، و42 من  عن طريق 

خالل االتصال املبارش.

رسم بياني عدد 20 – العرائض الواردة على الهيئة وسيلة االتصال للفترة 2017 

يوضح الرسم البياين التايل العرائض الواردة 
لسنة  االتصال  الهيئة حسب وسيلة  عىل 
عىل  الواردة  العرائض  توزعت  اذ   ،2017
الهيئة لهذه السنة بني مصدرين، منها 53 
عريضة عن طريق الربيد اإللكرتوين، و23 

من خالل االتصال املبارش.

رسم بياني عدد 21 – العرائض الواردة علـى الهيئـة حسب وسيلة االتصال للفترة 2018

العرائض  التايل  البياين  الرسم  يوضح 
الواردة عىل الهيئة حسب وسيلة االتصال 
لسنة 2018، اذ توزعت العرائض الواردة 
عىل الهيئة لهذه السنة بني ثالثة مصادر، 
الربيد  طريق  عن  عريضة   144 منها 
اإللكرتوين، و106 من خالل موقع الهيئة، 

و68 من خالل االتصال املبارش.

2016;;Ïfiâ’;;ÿ]ëhˆ\;Ï÷ËàÂ;fât;ÏzÒË6\;Ìz÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;óz\Ö¬’\

0

64

42

ÏÒË6\;√ÕÊŸ È›Â2“’\;ÅÁÖdÖå]eŸ;ÿ]ëh\

2016;;Ïfiâ’;;ÿ]ëhˆ\;Ï÷ËàÂ;fât;ÏzÒË6\;Ìz÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;óz\Ö¬’\

ÏÒË6\;√ÕÊŸ È›Â2“’\;ÅÁÖdÖå]eŸ;ÿ]ëh\

0

53

23

2018;;Ïfiâ’;;ÿ]ëhˆ\;Ï÷ËàÂ;fât;ÏzÒË6\;Ìz÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;óz\Ö¬’\

ÏÒË6\;√ÕÊŸ È›Â2“’\;ÅÁÖdÖå]eŸ;ÿ]ëh\

14
4

68

10
6
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2019;;Ïfiâ’;;ÿ]ëhˆ\;Ï÷ËàÂ;fât;ÏzÒË6\;Ìz÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;óz\Ö¬’\

ÏÒË6\;√ÕÊŸ È›Â2“’\;ÅÁÖdÖå]eŸ;ÿ]ëh\

40

46

40

رسم بياني عدد 22 – العرائض الواردة علـى الهيئـة حسب وسيلة االتصال للفترة 2019

يوضح الرسم البياين التايل العرائض الواردة عىل الهيئة حسب وسيلة االتصال لسنة 2019، اذ توزعت 

العرائض الواردة عىل الهيئة لهذه السنة بني ثالثة مصادر، منها 46 من خالل االتصال املبارش، و40 عن 

طريق الربيد اإللكرتوين، و40 من خالل موقع الهيئة.
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قائمة الصكوك الدولية واإلقليمية - وضع المصادقة أو 
االنضمام من قبل الدولة التونسية إلى نهاية أوت 2020

1 - االتفاقيات الدولية الرئيسة التسع حول حقوق اإلنسان وبروتوكوالتها اإلضافية

تاريخ عنوان االتفاقية
التصديق / التوقيعتاريخ النفاذاالعتماد

التحفظاتاالنضمام
القانون 
المتعلق 
بالتصديق

1

1( االتفاقية الدولية 
للقضاء عىل جميع 

أشكال التميز 
العنرصي

ال يوجد07/03/196604/01/196912/04/196613/01/1967

القانـون عدد 

70 لسنة 

1966 مؤرخ 

يف 28 نوفمرب 

 1966

2
2( العهد الدويل 
للحقوق املدنية 

والسياسية
ال يوجد16/12/196623/03/197618/03/196830/04/1968

القانون عدد 

30 لسنة 

1968

3

الربوتوكول االختياري 
األول امللحق بالعهد 

الدويل للحقوق املدنية 
والسياسية بشأن 

تقديم شكاوى من 
قبل األفراد

ال يوجد16/12/196623/03/197629/06/2011

املرسوم عدد 

3 لسنة 2011 

مؤرخ يف -19

2-2011

4

الربوتوكول االختياري 
الثاين امللحق بالعهد 

الدويل الخاص 
بالحقوق املدنية 

والسياسية والهادف 
إىل إلغاء عقوبة 

اإلعدام

15/12/198911/07/1991
مل يتم 

التصديق

5
3( العهد الدويل 

للحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية

ال يوجد16/12/196603/01/197630/04/196818/03/1969

القانون عدد 

30 لسنة 

1968

الملحـــــق عـــــــــدد 2
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6

الربوتكول االختياري 
للعهد الدويل الخاص 
بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية

10/12/200805/05/2013
مل يتم 

التصديق

7
4( اتفاقية القضاء عىل 
جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة
ال يوجد18/12/197903/09/198124/07/198020/09/1985

قانون  عدد 

68 لسنة 

1985 مؤرخ 

يف 12 جويلية 

 1985

8

الربوتوكول االختياري 
امللحق باتفاقية 

القضاء عىل جميع 
أشكال التمييز ضد 

املرأة

ال يوجد06/10/199922/12/200023/09/2008

أمر عدد 

3009  لسنة 

2008 مؤرخ 

يف 8 سبتمرب 

2008

5( اتفاقية حقوق 9
الطفل

ال يوجد20/11/198902/09/199026/02/199030/01/1992

القانون عدد 

92 لسنة 

1991 املؤرخ 

يف 29 نوفمرب 

1991

10

1( الربوتوكول 
االختياري التفاقية 
حقوق الطفل بشأن 
اشرتاك األطفال يف 
املنازعات املسلحة

ال يوجد25/05/200012/02/200222/04/200202/01/2003

القانون عدد 

92 لسنة 

1991 املؤرخ 

يف 29 نوفمرب 

1991

11

2( الربوتوكول 
االختياري التفاقية 

حقوق الطفل 
بشأن بيع األطفال 

واستغاللهم يف البغاء 
ويف إنتاج املواد 

اإلباحية

ال يوجد25/05/200018/01/200222/04/200213/09/2002

القانون عدد 

92 لسنة 

1991 املؤرخ 

يف 29 نوفمرب 

1991
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12

3( الربوتوكول 
االختياري الثالث 

امللحق باتفاقية حقوق 
الطفل بشأن إجراء 
تقديم البالغات 

ال يوجد19/12/201114/04/201414/12/2018

أمر رئايس 

عدد 62 لسنة 

2018 مؤرخ 

يف 6 جوان 

2018

13
6( االتفاقية الدولية 

لحامية العامل حقوق 
العامل املهاجرين 

وأفراد أرسهم

18/12/199001/07/2003
مل يتم 

التصديق

14

7( اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغريه من 
رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة

ال يوجد26/08/198723/09/198826/08/198723/09/1988

القانون عدد 
79 لسنة 

1988 مؤرخ 
يف 11 جويلية 

1988

15

الربوتوكول االختياري 
التفاقية مناهضة 

التعذيب وغريه من 
رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 
الإلنسانية أو املهينة

ال يوجد18/12/200222/06/200629/06/2011

أمر عدد 552 
لسنة 2011 
مؤرخ يف 17 
ماي 2011 

16
8( االتفاقية الدولية 

بشأن حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة

ال يوجد13/12/200603/03/200830/03/200702/04/2008

القانون عدد 
04 لسنة 

2008 مؤرخ 
يف 11 فيفري 

 2008

17
الربوتوكول االختياري 

امللحق لالتفاقية 
الدولية بشأن حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة

ال يوجد13/12/200603/05/200830/03/200702/04/2008

القانون عدد 
04 لسنة 

2008 مؤرخ 
يف 11 فيفري 

 2008

18
9( االتفاقية الدولية 

لحامية جميع 
األشخاص من االختفاء 

القرسي

ال يوجد20/12/200623/12/201006/02/200729/06/2011

أمر عدد 550 

مؤرخ يف 14 

ماي 2011
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2 - أبرز الصكوك الدولية األخرى حول حقوق اإلنسان

تاريخ عنوان االتفاقية
التصديق / التوقيعتاريخ النفاذاالعتماد

التحفظاتاالنضمام
القانون 
المتعلق 
بالتصديق

اتفاقية منع ومعاقبة 19
جرمية اإلبادة الجامعية

غري متوفرال يوجد09/12/194812/01/195129/11/1956

20

بروتوكول منع وقمع 
ومعاقبة االتجار 

باألشخاص وخاصة 
النساء واألطفال 

)بروتوكول "بالرمو"(

غري متوفرال يوجد15/11/200025/12/200313/12/200014/07/2003

21
اتفاقية اليونسكو 
ملكافحة التمييز يف 

التعليم
غري متوفرال يوجد14/12/196022/05/196229/08/1969

اتفاقية جنسية املرأة 22
املتزوجة

نعم29/01/195711/08/195824/01/1968

القانون عدد 
41 لسنة 1967 

مؤرخ يف 21 
نوفمرب 1967

23
اتفاقية الرضا بالزواج 

والحد األدىن لسن 
الزواج وتسجيل عقود 

الزواج

ال يوجد07/11/196209/12/196424/01/1968

القانون عدد 
41 لسنة 1967 

مؤرخ يف 21 
نوفمرب 1967

24
اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الجرمية 
املنظمة عرب الوطنية

ال يوجد15/11/200029/09/200313/12/200023/07/2002
القانون عدد 
63 مؤرخ يف 
23/7/2002

االتفاقية الدولية 25
الخاصة بوضع الالجئني

غري متوفرال يوجد28/07/195122/04/195424/10/1957

الربوتوكول الخاص 26
بوضع الالجئني

غري متوفرال يوجد31/01/196704/10/196716/10/1968

27
اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري 

املناخ
ال يوجد19/06/199321/03/199413/06/199203/05/1993

قانون عدد 46 
مؤرخ يف 3 ماي 

1993

28
بروتوكول "كيوتو" 

امللحق باتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن 
تغري املناخ لسنة 2005

ال يوجد11/12/199716/02/200522/01/2003

أمر عدد 2674 
لسنة 2002 
مؤرخ يف 14 
أكتوبر 2002
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3 - أبرز الصكوك اإلقليمية حول حقوق اإلنسان

عنوان االتفاقية
تاريخ 

االعتماد
التوقيعتاريخ النفاذ

التصديق / 
االنضمام

التحفظات
القانون 
المتعلق 
بالتصديق

امليثاق العريب 29
لحقوق اإلنسان

23/05/200415/03/200815/06/2004
مل يتم 

التصديق

30
االتفاقية التي تحكم 
الجوانب املختلفة 
ملشاكل الالجئني يف 

افريقيا

غري متوفرال يوجد10/09/196920/06/197410/09/196917/11/1989

31
امليثاق اإلفريقي 
لحقوق اإلنسان 

والشعوب
غري متوفرال يوجد27/06/198121/10/198616/03/198322/04/1983

32

الربوتوكول امللحق 
بامليثاق االفريقي 
لحقوق اإلنسان 
والشعوب حول 

املحكمة االفريقية 
لحقوق اإلنسان

15/07/2012غري نافذ01/07/2008
مل يتم 

التصديق

33
امليثاق االفريقي 
لحقوق الطفل 

ورفاهيته
01/07/199029/11/199916/06/1995

مل يتم 

التصديق

34

الربوتوكول 
امللحق بامليثاق 

اإلفريقي لحقوق 
اإلنسان والشعوب 
املتعلق بحقوق 

النساء )بروتوكول 
"مابوتو"(

نعم01/07/200325/11/200530/01/201523/08/2018

أمر رئايس 

عدد 61 مؤرخ 

يف 6/6/2018

35

اتفاقية مجلس 
أوروبا بشأن 

حامية األطفال من 
االستغالل واالعتداء 
الجنيس )"اتفاقية 

النزارويت"(

ال يوجد25/10/200701/07/201015/10/2019

القانون عدد 

2 مؤرخ يف 15 

جانفي 2018
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4 - أبـــرز اتفاقيــات منظمــــة العمــل الدوليــــة  ذات الصلــة بحقــوق اإلنســــــان 

تاريخ عنوان االتفاقية
التصديق / التوقيعتاريخ النفاذاالعتماد

التحفظاتاالنضمام
القانون 
المتعلق 
بالتصديق

1
اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 3 بشأن 
حامية األمومة، 1919

26/11/201913/06/1921
مل يتم 

التصديق

2
** اتفاقية منظمة 

العمل الدولية رقم 29 
بشأن العمل الجربي، 

1930

22/06/193001/05/193217/12/1962
القانون عدد 51 

املؤرخ يف 23 
نوفمرب 1962

3

اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 45 بشأن 
العمل تحت سطح 
األرض )املرأة(، 1935

غري متوفر21/06/193530/05/193715/05/1957

4

** اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 87 
بشأن الحرية النقابية 
وحامية حق التنظيم، 

1948

غري متوفرغري متوفر09/07/194804/07/1950

5

اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 89 بشأن 
العمل ليالً )النساء( 

)مراجعة(، 1948

غري متوفر09/07/194827/02/195115/05/1957

6

 اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 97 بشأن 

العامل املهاجرين 
)مراجعة(، 1949

01/07/194922/01/1952
مل يتم 

التصديق

7

 ** اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 

98 بشأن حق التنظيم 
واملفاوضة الجامعية، 

 1949

غري متوفرغري متوفر01/07/194918/07/1951

8
** اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 

100 بشأن املساواة يف 
األجور، 1951

غري متوفر29/06/195123/05/1953
القانون عدد 

21 املؤرخ يف 2 
جويلية 1968

9
 اتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم 103 
بشأن حامية األمومة 

)مراجعة(، 1952

28/06/195207/09/1955
مل يتم 

التصديق
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10
** اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 
105 بشأن إلغاء 

العمل الجربي، 1957

غري متوفرغري متوفر25/06/195717/01/1959

11

** اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 

111 بشأن التمييز )يف 
االستخدام واملهنة(، 

1958

25/06/195815/06/196014/09/1959
القانون عدد 94 

املؤرخ يف 20 
أوت 1959

12

اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 
118 بشأن املساواة 
يف املعاملة )الضامن 
االجتامعي(، 1962

28/06/196225/04/196420/09/1965
القانون عدد 

30 املؤرخ يف 2 
جويلية 1964

13
** اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 

138 بشأن الحد األدىن 
لسن العمل، 1973

06/06/197319/06/197619/10/1995
القانون عدد 62 

املؤرخ يف 10 
جويلية 1995

14

اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 
143 بشأن العامل 
املهاجرين )أحكام 
تكميلية(، 1975

24/06/197509/12/1978
مل يتم 

التصديق

15

اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 156 
بشأن العامل ذوي 
املسؤوليات العائلية

23/06/198111/08/1983
مل يتم 

التصديق

16

اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 
159 بشأن التأهيل 

املهني لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، 1983

20/06/198320/06/198505/09/1989
القانون عدد 22 

املؤرخ يف 22 
فيفري 1989

17

بروتوكول اتفاقية 
العمل ليال )املرأة( 

26/06/199026/06/199030/11/199221/08/2000لسنة 1990
القانون عدد 

114 املؤرخ يف 
30/11/1992

18

** اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 
182 بشأن أسوأ 

أشكال عمل األطفال، 
1999

17/06/199919/11/200028/02/2000
القانون عدد 1 
املؤرخ يف 24 
جانفي 2000
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19

 اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 183 

بشأن مراجعة اتفاقية 
حامية األمومة، 2000

15/06/200007/02/2002
مل يتم 

التصديق

20

اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 189 حول 
حقوق عامل املنازل، 

2011

01/07/201105/09/2013
مل يتم 

التصديق

21

اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 190 
بشأن القضاء عىل 

العنف والتحرش يف 
عامل العمل، 2019

غير نافذة21/06/2019
مل يتم 

التصديق

 ** االتفاقيات الثامين األساسية ملنظمة العمل الدولية
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الملحـــــق عـــــــــدد 3

االتفاقيات الدولية حول حقوق اإلنسان غير المصادق عليها من 
قبل الدولة التونسية إلى نهاية أوت 2020

التوقيعتاريخ النفاذتاريخ االعتمادعنوان االتفاقية

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية والهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

15/12/198915/03/2008

الربوتكول االختياري للعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية
10/12/200820/06/1974

18/12/199021/10/1986االتفاقية الدولية لحامية العامل حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم

23/05/200429/11/199915/06/2004امليثاق العريب لحقوق اإلنسان

الربوتوكول امللحق بامليثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب حول 
املحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان

01/07/200825/11/200515/07/2012

01/07/199001/07/201016/06/1995امليثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

26/11/201913/06/1921 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 3 بشأن حامية األمومة، 1919

 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن العامل املهاجرين 

)مراجعة(، 1949
01/07/194922/01/1952

 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 بشأن حامية األمومة 

)مراجعة(، 1952
28/06/195207/09/1955

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العامل املهاجرين )أحكام 

تكميلية(، 1975
24/06/197509/12/1978

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 بشأن العامل ذوي املسؤوليات 

العائلية
23/06/198111/08/1983

 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حامية 

األمومة، 2000
15/06/200007/02/2002

01/07/201105/09/2013اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 حول حقوق عامل املنازل، 2011

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء عىل العنف 

والتحرش يف عامل العمل، 2019
غري نافذة21/06/2019


