يف نهاية ال ّدورة الثانية من االستعراض ال ّدوري الشامل قبلت تونس سلسلة
من التّوصيات التي ق ّدمها مجلس حقوق اإلنسان واستعدادا لل ّدورة ال ّرابعة
كل من الفدرال ّية الدّ ول ّية لحقوق اإلنسان و املنظّمة
( )2016 - 2012تقرتح ّ
الدّ ول ّية ملناهضة ال ّتعذيب و محامون بال حدود و دستورنا و الجمع ّية
ال ّتونس ّية للدّ فاع عن الحر ّيات الفرد ّية و دمج  -الجمع ّية ال ّتونس ّية للعدالة
واملساواة تقديم مذكّرة يف الغرض وتعتمد املنظّامت املذكورة يف هذه الوثيقة
عىل تحليل أنشطة العديد من الفاعلني يف مجال ال ّدفاع عن حقوق اإلنسان
لتهنئة ال ّدولة التّونس ّية عىل الخطوات الهامة ايت أحرزتها يف مجال الحقوق و
الحريّات منذ ثورة  2011ولكّنها تو ّد لفت نظر املجلس إىل عدد من القضايا
واملشاغل التي يتجه فحصها لتوجيه االنتقال ال ّدميقراطي يف تونس نحو بناء
دولة القانون وحقوق اإلنسان.
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مقاومة اإلفالت من العقاب
سجلت منظّامتنا قبول الدّ ولة ال ّتونس ّية ال ّتوصيات  114.30و 114.39و 114.40و 114.41و 114.42و 114.43التي
ّ
تحث السلط ال ّتونس ّية عىل اتخاذ اإلجراءات الرضور ّية ملقاومة اإلفالت من العقاب.
رغم التدابري الواضحة التي اعتمدتها ال ّدولة التّونس ّية لهذا الغرض ال يسعنا إال أن نالحظ ا ّن تلك اإلجراءات سادها عموما
خاصة باملعالجة القضائ ّية مللفّات جرحى وشهداء ثورة  17ديسمرب14-
االرتجال والتّوظيف السيايس ويرتبط استنتاجنا هذا ّ
جانفي كام ميكن استخالصه فيام يتعلّق مبسار العدالة االنتقالية.

ملف جرحى وشهداء الثّورة ،تك ّونت غداة  14جانفي ائتالفات لضحايا القمع خالل
بخصوص ّ
السابقني وقد أحيل
نظام بن عيل قدّ مت ملفّات للقضاء ضدّ املسؤولني السياسيني واألمنيني ّ
تهم املدنيني لرتابطها
العديد من تلك القضايا عىل أنظار القضاء العسكري ومنها ملفّات ّ
بأعوان من قوى األمن.
بالحق
رغم اإلصالحات املعتمدة لدعم استقاللية القضاء العسكري مثل إقرار مبدأ التّقايض عىل درجتني و إقرار إمكان ّية القيام ّ
رضر فإ ّن الفدرال ّية ال ّدول ّية لحقوق اإلنسان التي تابعت العديد من جلسات تلك القضايا تأسف لطول
الشخيص من قبل املت ّ
الحق يف محاكمة يف آجال معقولة و ته ّم القضايا املذكورة  23فردا من ضمنهم
الحق يف محاكمة عادلة و ّ
القضايا التي ال تضمن ّ
ال ّرئيس السابق بن عيل املوجود حال ّيا بالخارج ووزيري داخل ّية أسبقني وأربعة مدراء عا ّمني يف ذات الوزارة و ستّة عرش موظّفا
أحيلوا عىل املحكمة العسكريّة ال ّدامئة مبدينة الكاف شامل البالد بتهمة التّواطؤ ومحاولة القتل كام و ّجهت تهمة قتل املحت ّجني
لثالثة وأربعني فردا من قوات األمن ال ّداخيل وأحيلوا عىل املحكمة العسكريّة ال ّدامئة بتونس وقد ت ّم الحكم عىل أغلب هؤالء
بالسجن ال ّنافذ لسنوات عديدة يف املرحلة االبتدائية ث ّم ت ّم يف االستئناف التّخفيف يف األحكام بصفة ملحوظة
بعقوبات ّ
واإلفراج عن أعوان نظام بن عيل مبقتىض األحكام الصادرة عن القضاء العسكري ال املدين و هو ما يتعارض مع املعايري ال ّدول ّية
لحامية حقوق اإلنسان مبا يف ذلك عدم األخذ بعني االعتبار للسلسلة الجزائ ّية للمسؤول ّيات كام أنه رغم تت ّبعهم من أجل تهم
تحصل العديد من أعوان األمن املعنيني عىل ترقيات مهن ّية أثناء جريان القضايا أمام املحاكم مماّ يبينّ أ ّن قوات
جزائية خطرية ّ
ست سنوات عىل ثورة الشّ عب التّونيس مل يتّم إىل األن نرش
األمن ال تخضع للمساءلة كام تأسف منظّامتنا لكونه بعد مرور ّ
القامئة ال ّنهائ ّية لجرحى و شهداء الثّورة.

الدوري الشامل للجمهور ّية التّونس ّية
تقرير األطراف املعن ّية يف إطار االستعراض ّ

تم
فيام يتعلّق مبسار العدالة االنتقالية تس ّجل منظّامتنا أنّه منذ املرحلة االنتقالية األوىل ّ
القفز عىل مراحل العدالة االنتقالية كام أنّ اإلجراءات املعتمدة يف الغرض مل تو ّجه أساسا نحو
البحث عن الحقيقة والكشف عنها.
وقد منحت تعويضات مال ّية ومعنويّة مبقتىض مرسوم فيفري  2011الذي أق ّر العفو العام وذلك قبل ضبط قامئة الضّ حايا وقبل
إماطة اللثام عىل طبيعة ومدى انتهاكات حقوق اإلنسان بطريقة واضحة وقد اتّهمت الحكومة آن ذاك بأنّها استخدمت هذا
اإلجراء ملحاباة مواليها ودمجهم يف اإلدارة العموم ّية لتتمكّن من السيطرة عليها سياسيا.
ت ّم سنة  2013إرساء هيئة الحقيقة والكرامة لتفعيل آل ّية العدالة االنتقالية وقد أحدثت الهيئة ض ّجة كربى و رافقها جدال حول
استقالل ّيتها السياس ّية مماّ دحض مقاربتها و أودى إىل تفكّكها و قد وصل الجدال إىل ح ّد نرش عريضة أمضاها  26نائبا يطالبون
فيها بتكوين لجنة للتقصيّ حول تهم الفساد التي تحوم حول رئيسة الهيئة ويف جويلية  2015اقرتح رئيس الجمهوريّة الباجي
ينص
قائد السبيس مرشوع قانون س ّمي قانون املصالحة االقتصادية يت ّم مبقتضاه الح ّد بطريقة جدية من صالح ّيات الهيئة و ّ
مرشوع القانون الذي سيتناوله بالنقاش الربملان عىل إلغاء األحكام املتعلّقة بالفساد و اختالس املال العام املض ّمنة يف القانون
 53مماّ يح ّد من صالح ّيات هيئة الحقيقة والكرامة كام يهدف املرشوع إىل إغالق آالف قضايا الفساد املق ّدمة منذ رحيل بن
عيل ض ّد املوظّفني العموميني أو شبههم وتتولىّ لجنة تحكيم ال تتوفّر فيها رشوط االستقالل والشفاف ّية دراسة امللفّات يف أجل ال
يتجاوز ثالثة أشهر ميكن التّمديد فيها م ّرة واحدة وقد شجبت املنظّامت غري الحكوم ّية الوطن ّية والدول ّية هذا املرشوع وب ّينت
معارضته لل ّدستور داعية إىل سحبه.
السلط التّونس ّية إىل :
اعتبارا لهذه املعاينات ،تدعو منظّامتنا ّ
• متكني ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان مبن فيهم جرحى وشهداء الثورة يف أرسع اآلجال من االعرتاف املعنوي ملا
تعرضوا له والتّعويض املادي املالئم عن ذلك.
• توفري ضامنات أفضل النسجام مسار العدالة االنتقالية :توجيه اسرتاتيج ّية العدالة االنتقالية نحو الحقيقة والعدالة والجرب
واملصالحة وات ّخاذ التّدابري املالمئة لضامن عدم تكرار االنتهاكات يف املستقبل.
• تأمني استقالل ّية هيئة الحقيقة والكرامة وضامن عدم تحوير قاعدتها القانون ّية مام قد يفرغ أعاملها من محتواها ويه ّدد مآل
املصالحة الوطن ّية.
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موسع للمسؤولني ورجال األعامل املتّهمني بالفساد أو
• سحب مرشوع قانون املصالحة االقتصادية واملال ّية الذي يسمح بعفو ّ
باالختالس مام من شأنه أن يفرغ العدالة االنتقالية من مضمونها وأن يفيض حتام إىل الترّ اجع عن آل ّياتها األساس ّية املتعلّقة
املؤسسايت الضّ امن لعدم العود.
باإلفصاح عن الحقيقة والتّحكيم واملصالحة واإلصالح ّ
•

تدريج الجهود بهدف إصالح قطاع األمن العمومي مع القطاعات األخرى بهدف التص ّدي لإلفالت من العقاب.

وخاصة فيام يتعلّق مبسؤول ّية ال ّرئيس املبارش
• إصالح التّرشيع الوطني ومالءمته مع مبادئ القانون ال ّدويل املتو ّجبة عىل تونس
ّ
عن الجرائم املرتكبة تحت إمرته.

ضمان حقوق اإلنسان الكون ّية واحرتامها
مهددتان /
حر ّية ال ّرأي وحر ّية ال ّتعبري
ّ

قبلت تونس بال ّتوصيات  114.55و 114.64و114.56و  114.57و 114.59التي تحثّها عىل
الحق يف اإلعالم وحريّة ال ّتعبري
اعتامد تدابري ترشيع ّية وسياس ّية لضامن حامية واحرتام ّ
تم فعال تضمني هذه الحقوق يف دستور سنة  2014ورغم التقدّ م
الصحافة وقد ّ
وحريّة ّ
يتم قمع هذه الحريّات بناء عىل املجلّة
الذي س ّجله اإلطار ال ّترشيعي إالّ أنه كثريا ما ّ
الجزائ ّية التونس ّية القدمية فقد صدرت يف العديد من املناسبات أحكام بالسجن ضدّ نشطاء
سلميني وصحفيني وف ّنانني.
نذكر من ضمنها بعض املحاكامت التي ه ّزت ال ّرأي العام مثل قضيّة الف ّنانني ولد  15و كالي ب ب ج ( )2013و أمينة
السهييل ( )2012و الصحفيني زياد الهاين و سفيان بن فرحات ()2013
السبوعي ال ّناشطة يف جمعيّة فيمن ( )2013و نرصال ّدين ّ
و نورال ّدين املباريك ( )2015و املد ّون عزيز عاممي ( )2015وتبقى القضيّة ال ّرمز تلك املتعلّقة باملد ّونني جابر املاجري و غازي
بالسجن مل ّدة سبع سنوات بتهمة تعكري صفو النظام العام و النيل من األخالق
الباجي الذين صدر بشأنهام سنة  2012حكم ّ
الحميدة بسبب نرش مواد و صور اعتربت مسيئة للعقيدة اإلسالميّة.

الدوري الشامل للجمهور ّية التّونس ّية
تقرير األطراف املعن ّية يف إطار االستعراض ّ

إضافة إىل توظيف القضاء للح ّد من مجال الحريّات نذكر تع ّدد االعتداءات الجسديّة عىل العاملني يف قطاع اإلعالم فقد رصدت
منظّامتنا سنة  2015أكرث من  30اعتداء ض ّد الصحف ّيني كان أعوان وقوات األمن يف العديد من األحيان املسؤولني األ ّول عنها
وخاصة ض ّد اإلعالميني الذين يغطّون املظاهرات.
ّ

تعب من ّظامتنا عن بالغ قلها تجاه وضع سفيان الشورايب ونذير القطاري الصحفيني
كام رّ
ال ّتونسيني املفقودين يف ليبيا منذ يوم  8سبتمرب .2014
تنقّل الصحفيّان إىل ليبيا يف إطار مه ّمة استقصائيّة حول الوضع يف الحدود التّونسيّة الليبيّة وت ّم ايقافهام م ّرة أوىل يوم  6سبتمرب
من قبل ميليشيا يف غرب البالد قبل إطالق رساحهام من الغد وبعد مرور  24ساعة فقد الصحفّيان من جديد ومنذ ذلك التّاريخ
ألي معلومة موثوقة عن مصريهام وتحت ضغط منظّامت املجتمع املدين أعلنت السلط التّونسيّة يف جانفي  2015عن
ال وجود ّ
الصحافة و لكن مل
تكوين لجنة تقصيّ مشرتكة تض ّم أعضاء من الحكومة و من املنظّامت غري الحكوميّة الناشطة يف مجال حريّة ّ
الصحفيّني عىل أيدي بعض اإلرهابيني لكن
يت ّم تفعيل ذلك و يف شهر أفريل  2015أكّدت مسؤولة يف وزارة العدل الليبيّة اغتيال ّ
أي معلومات عن مكان احتجازهام
السلط التّونسيّة و بعض الفاعلني الحكوميني يف ليبيا دون تقديم ّ
ت ّم تكذيب الخرب من قبل ّ
وهوية محتجزيهم وأسباب االختطاف.
السلط التّونسيّة إىل :
نظرا إىل التدهور العام ملناخ حريّة التّعبري وحرية اإلعالم يف تونس تدعو منظّامتنا ّ
•

وخاصة عن طريق التتبّعات العدليّة.
ضامن حامية هذه الحريّات ووضع ح ّد للمامرسات التي من شأنها تعطيل الحريّات
ّ

السالمة القانونيّة والجسديّة للعاملني يف مجال اإلعالم مع تيسري مها ّمهم ونفاذهم للمعلومة.
• ضامن ّ
• القيام بتحقيق ج ّدي حول اختفاء الصحفيني يف ليبيا ونرش االستنتاجات للعموم.
• اعتامد تدابري إداريّة وقضائيّة شفّافة وموثوقة ومستقلّة ض ّد مقرتيف االعتداءات املاديّة واملعنويّة ض ّد الصحفيني والف ّنانني.
الخاصة بالقانون املنظّم لقطاع اإلعالم (املرسومان  115و )11ووضع ح ّد لهرسلة الصحفيني
• التّنفيذ الفعيل لل ّنصوص التطبيقية
ّ
اعتامدا عىل املجلّة الجنائيّة.
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القيود املفروضة على حر ّية االجتماع وإيذاء املدافعني على حقوق اإلنسان

شهد مسار اإلصالح السيايس يف تونس تط ّورا من حيث تعدّ د األحزاب السياس ّية ومنظّامت
تحسن املجال القانوين والسيايس للعمل
املجتمع املدين وتس ّجل منظّامتنا ّ
بكل ارتياح ّ
الجمع ّيايت يف تونس ولكن هذا املكسب الذي جاء بفضل الثّورة يعرف بعض ال ّتهديدات من
ج ّراء اإلجراءات املعتمدة يف إطار مقاومة اإلرهاب.
اثر الهجوم الذي قام به يوم  16جويلية  2014عدد من املسلّحني قتلوا خالله  15عسكريّا عىل مقربة من الحدود التّونسيّة
السلط التّونسيّة إىل توقيف نشاط  157جمعيّة معلّلة قرارها بالعالقة املزعومة بني تلك الجمعيّات و
الجزائريّة بادرت ّ
يحق
تنص عىل أنّه ال ّ
اإلرهاب ومتثّل هذه التّدابري تع ّديا صارخا عىل أحكام املرسوم عدد  2011-88املنظّم للجمعيّات التي ّ
سوى للمحاكم أن تتخذ قرار اإليقاف طبقا إلجراءات مح ّددة و رغم أنّه من الضرّ وري التقصيّ يف أنشطة هذه الجمعيّات إلاّ أ ّن
إيقاف نشاطها دون احرتام اإلجراءات القانونيّة يضفي عىل القرارات صفة اإلجحاف واالعتباطية لتصبح بذلك مخالفة لل ّدستور
الخاص بالحقوق املدنيّة و السياسيّة.
و للعهد ال ّدويل
ّ
كام تعرب منظّامتنا عن قلقها إزاء التع ّنت القضايئ الذي تواجهه جمعيّة شمس التي تس ّجل من ضمن أهدافها مناهضة رهاب
املثليّة والقوانني التّمييزيّة ض ّد األقليات الجنسية فمنذ نشأة الجمعيّة يوم  18ماي  2015تتالت محاوالت الحكومة إليقاف
نشاط الجمعيّة الوليدة حتّى شهر فيفري  2016عندما أخذ القضاء قرارا ميكّن جمعيّة شمس من مواصلة نشاطها يف كنف
القانون كام أ ّن الفصل  10من املرسوم عدد  2011-88املنظّم للجمعيّات قد ألغى العمل بنظام الترّ خيص حيث  « :يخضع
تأسيس الجمعيات إىل نظام الترصيح » بينام الحظت منظّامتنا انّه منذ سنتني و رغم القيام بجميع اإلجراءات القانونيّة فإ ّن
اإلعالن عن تكوين بعض الجمعيّات من قبل املطبعة الرسميّة للجمهوريّة التّونسيّة يعرف تأخريا آليّا وهو الحال بال ّنسبة إىل
السلط إىل االحرتام التام لاللتزامات
جمعيّة شمس ولذلك تعبرّ منظّامتنا عن تع ّجبها إزاء ال ّرجوع املق ّنع لنظام الترّ خيص وتدعو ّ
الدوليّة والوطنيّة يف مجال حريّة التنظم.

ببالغ القلق تس ّجل منظّامتنا تصاعد نسق أعامل العنف ضدّ املدافعني عىل حقوق اإلنسان
فقد واجه العديد من نشطاء املجتمع املدين خالل هذه الفرتة االنتقالية تهديدات بالقتل
وحمالت تشويه ّية واعتداءات جسديّة اقرتفها فاعلون حكوم ّيون /غري حكوميني وقد عرفت
التضييقيات املفروضة عىل أنشطة الدّفاع عىل حقوق اإلنسان تزايدا يف إطار مقاومة اإلرهاب.
فعندما يرفع ال ّنشطاء صوتهم عاليا للمطالبة برضورة احرتام حقوق اإلنسان يف سياق محاربة اإلرهاب يتع ّرضون إىل الهرسلة
القضائ ّية وتستهدفهم املقاالت الصحف ّية وتع ّيبهم الحمالت اإلعالم ّية متّهمني إياهم بالتد ّخل أو حتّى « بالتّطبيع مع اإلرهاب » و
هي مامرسات تتواصل اليوم يف كنف اإلفالت من العقاب فبتاريخ  30أوت  2014عندما كانت لينا بن مه ّني يف جربة (الجنوب
التّونيس) مرفوقة بعون أمن يف إطار الحامية اللصيقة ال ّدامئة املتوفّرة لها أدخلها  4أعوان أمن بالق ّوة إىل مركز الرشطة حيث
اعتدى عليها بالعنف قرابة عرشة أعوان من الرشطة وعندما علم والدا لينا باألمر أرسعا إىل مركز األمن و لقا هام أيضا نفس
مهني يف نفس اليوم بشكاية طالبة فتح تحقيق يف األمر لك ّن اإلجراء تأ ّخر إىل أن ت ّم استدعاؤها
املعاملة وقد تق ّدمت السيدة بن ّ
رسم ّيا بتاريخ  30جوان  2016لسامع أقوالها وهي متّهمة « بهضم جانب موظف عمومي واالعتداء عليه بالقول والفعل » عىل
أثر شكاية تق ّدم بها ض ّدها املعتدون بينام يفرتض أنّها كانت ضح ّيتهم وقد مثلت السيدة بن مه ّني أمام املحكمة بتاريخ 19
سبتمرب  2016والقض ّية جارية إىل ح ّد اآلن.
عىل ضوء هذه املعاينات واألحداث ،تحثّ منظّامتنا ال ّدولة التّونس ّية عىل :
• وضع ح ّد لكافّة أشكال التضييق أو الح ّد من أنشطة الجمع ّيات.
• التّطبيق الفعيل للمرسوم عدد  2011-88املنظّم لنشاط الجمع ّيات.
• احرتام أحكام الفصل األ ّول من إعالن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان املؤ ّرخ يف  9ديسمرب .1998
• ضامن سالمة املدافعني عىل حقوق اإلنسان يف تونس وحرمتهم الجسديّة والنفس ّية يف جميع الحاالت.
• القيام دون تأخري بتحقيقات شاملة ومستقلّة وناجعة ودقيقة وشفّافة لتحديد املسؤولني عن االعتداءات التي تع ّرض لها
ومختصة ومحايدة وتطبيق العقوبات الجزائ ّية
العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان وعرضهم عىل أنظار محكمة مستقلّة
ّ
ينص عليها القانون.
واملدن ّية و/أو اإلداريّة التي ّ
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وصد حر ّية االجتماع وال ّتظاهر
قمع التح ّركات االجتماعية
ّ

قبلت تونس أيضا ال ّتوصيتني  114.83و 114.93اللتني تدعيانها إىل اعتامد حلول مالمئة ملشاكل
ال ّتفاوتات يف مامرسة القوانني االقتصادية واالجتامعية والثقاف ّية.
موسعة من املواطنني بالعدالة االجتامعية وتس ّجل منظّامتنا
رغم تضمني هذه الحقوق يف دستور سنة  2014طالبت رشائح ّ
السلط التّونس ّية يف العديد من الحاالت إىل الق ّوة املفرطة و إىل التت ّبعات القضائ ّية لكتم صوت الحركات
يف هذا ّ
الصدد لجوء ّ
االحتجاج ّية ففي نهاية شهر نوفمرب  2012بينام كان سكّان سليانة (شامل غرب تونس) يحت ّجون عىل وضعهم االجتامعي و
االقتصادي تع ّرضوا إىل استعامل غري قانوين و غري متناسب للق ّوة من قبل قوات األمن فجرح أكرث من  200شخص عندما كان
األمن يحاول تفرقة املتظاهرين باستعامل الهراوات والغاز املسيل لل ّدموع بكم ّيات كبرية وعىل مقربة من املحت ّجني وقد أصيب
العديد منهم بطلقات من بندق ّيات صيد بينام استعاملها لو يعد قانون ّيا يف تونس وقد تّم فتح تحقيقات إداريّة يف الغرض و
لكّن نتائجها مل تصل بعد.

يف مناخ يتم ّيز مبعاداته للمطالبات االجتامعية برصيح عبارة السلط ال ّتونس ّية ومع ارتفاع عدد
األعامل اإلرهاب ّية يف البالد تزايد اللجوء املفرط إىل العنف وتجاهل قاعدة التد ّرج يف استخدام
العنف خالل املواجهات مع املحت ّجني.
يوم  9أفريل  2016القت املظاهرة التي نظّمها يف تونس االتحاد العام لطلبة تونس قمعا عنيفا من قبل قوات األمن وجرح
العديد من املتظاهرين ونقل البعض منهم إىل املستشفيات بينام متّت متابعة  7منهم عدليا و إضافة إىل االستعامل املفرط
للق ّوة عىل امليدان نذكر املبادرات الترشيعيّة والسياسيّة ال ّرامية إىل إعادة فرض إفالت املسؤولني عن هذه الخروقات من
العقاب فبعد أحداث باردو ق ّدمت الحكومة مرشوع القانون  25/2015املتعلّق بزجر االعتداء عىل القوات املسلّحة و يسمح

الدوري الشامل للجمهور ّية التّونس ّية
تقرير األطراف املعن ّية يف إطار االستعراض ّ

مرشوع القانون الذي عرض إىل الربملان يف شهر مارس  2015بالقيام بتتبعات عدل ّية ض ّد الصحفيني واملدافعني عىل حقوق
وكل من ينتقد قوات األمن والجيش أو يفيش « ارسارا متعلّقة باألمن الوطني» و هو ما من شأنه أن يتع ّدى عىل حريّة
اإلنسان ّ
والحق يف ال ّنفاذ إىل املعلومة كام أ ّن مرشوع القانون ميكّن قوات األمن من سلطة مفرطة يف استعامل الق ّوة ال ّدمويّة
التّعبري
ّ
كام يح ّرر مرشوع القانون قوات األمن من املسؤول ّية الجزائ ّية يف حالة اللجوء إىل الق ّوة القاتلة عند مواجهة هجوم ال يشكّل
تهديدا بالقتل و بذلك يتجلىّ أنّه عوض تعديل املخالفات الحال ّية التي تقمع حريّة التظاهر واالجتامع وتتضارب مع الحامية
السلطة املزيد منه.
املتينة للحريّات املض ّمنة يف ال ّدستور تقرتح ّ
السلط التّونس ّية عىل :
تحثّ منظّامتنا ّ
حق التج ّمع السلمي يف جميع الحاالت طبقا ألحكام الفصل  21من العهد ال ّدويل الخاص
• وضع ح ّد لقمع املتظاهرين وضامن ّ
بالحقوق املدنيّة والسياسيّة والفصل  11من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشّ عوب.
• السامح يف جميع الحاالت لضحايا االعتداءات عىل حقوق اإلنسان من اللجوء إىل القضاء لجرب األرضار الحاصلة.
• إصالح القانون العام لقوات األمن ال ّداخيل وجعل مرجعيته الواضحة والرصيحة القانون ال ّدويل لحقوق اإلنسان.
وخاصة منها املجلّة الجزائيّة مع املعايري الدوليّة املتعلّقة بحريّة التج ّمع والتّظاهر والتخليّ عن القانون
• مالءمة القوانني الوطنيّة ّ
 25/2015املتعلّق بزجر االعتداء عىل القوات املسلّحة.

ق يف الحياة ويف الحرمة الجسد ّية
الح ّ
تأسف منظّامتنا لكون تونس تعلّلت خالل الدورة السابقة من االستعراض الدّ وري الشامل
بغياب اإلجامع الوطني لإلبقاء عىل حكم اإلعدام يف ترشيعها الوطني وبذلك مل تستجب
لل ّتوصيات  114.45و 116.6و 116.7التي تحثّها عىل إلغاء هذه العقوبة الالإنسانية.
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رغم ال ّنداءات املتع ّددة التي أطلقتها املنظّامت غري الحكوم ّية لحقوق اإلنسان يؤكّد الفصل  22من ال ّدستور الجديد عىل هذه
العقوبة بتنصيصه عىل ما ييل  « :الحق يف الحياة مقدس ،ال يجوز املساس به إال يف حاالت قصوى يضبطها القانون » .وقد اعتمد
الربملان التّونيس تحت وطأة الرضبات اإلرهاب ّية القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤ ّرخ يف  7أوت  2015املتعلّق مبكافحة
اإلرهاب ومنع غسل األموال الذي أعاد التنصيص عىل عقوبة اإلعدام بال ّنسبة إىل العديد من الجرائم املوصوفة باإلرهاب ّية (وهي
ينص عليها قانون اإلرهاب لسنة  )2003ومازالت املحاكم التّونس ّية تنطق بحكم اإلعدام وتونس هي من البلدان
عقوبة مل ّ
امللغية لعقوبة اإلعدام يف املامرسة منذ سنة  1991وص ّوتت سنويّا منذ  2011لفائدة قرار الجمع ّية العا ّمة لألمم املتحدة الذي
ينادي بالوقف االختياري لتنفيذ حكم اإلعدام وبذلك يكون تضمني هذه العقوبة الالإنسان ّية يف القانون عدد  26لسنة 2015
خطوة إىل الوراء بال ّنسبة إىل االلتزامات الدول ّية لتونس كام هو أمر يتعارض مع ال ّديناميك ّية الدول ّية املتنامية لفائدة إلغاء
عقوبة اإلعدام.

و من جانب آخر ،قبلت الدّ ولة ال ّتونس ّية ال ّتوصيات  114.51و  114.52و  114.53و  114.54و
 115.9و  115.10و  115.11و  115.12و  115.13التي تحثّها عىل مواصلة جهودها ال ّرامية إىل
لكل من يقرتف هذه األعامل وتس ّجل منظّامتنا
القضاء عىل مامرسة ال ّتعذيب و الت ّتبع الفعيل ّ
واملؤسسات ّية ولك ّن هذه اإلجراءات مازالت غري كافية
رشوع البالد يف بعض اإلصالحات الترشيع ّية
ّ
التفش الواسع للظّاهرة وموروث ال ّنظام القديم حيث يتواصل ال ّتعذيب واملعاملة القاسية
تجاه يّ
ظل غياب التدابري امللموسة ملنع مقرتفيها من اإلفالت من العقاب.
والالإنسانية أو املهينة يف ّ
يؤكّد التّقرير الذي ق ّدمته املنظّمة العامليّة ملناهضة التّعذيب ورشكاؤها للجنة األمم املتحدة ملناهضة التّعذيب مبناسبة
استعراض تونس يف أفريل  2016عىل أن مامرسة التّعذيب متواصلة يف تونس بعد الثّورة خالل اإليقاف واالحتجاز واالعتقال
خاصة يف املحاكامت التي
ورغم ال ّنصوص القانونيّة املعتمدة ض ّد التّعذيب يف تونس كام ذكره التّقرير يتواصل غياب العدالة ّ
تلت الثّورة وبعد أن تجاوز الضّ حايا مرحلة الخوف من التق ّدم بشكوى يجدون أنفسهم أمام منظومة قضائيّة فاشلة عىل
مستوى ضعف متابعة امللفّات والتّأخري املتع ّدد لل ّنطق باألحكام وبطئ وتعقّد اإلجراءات ا ّما العدد القليل من األحكام املنطوقة
الصدد أنّه حسب املعلومات املتوفّرة « من أصل 230
فقد قضت بعقوبات مخففة ض ّد مقرتيف التّعذيب وذكر التّقرير يف هذا ّ

الدوري الشامل للجمهور ّية التّونس ّية
تقرير األطراف املعن ّية يف إطار االستعراض ّ

قض ّية تعذيب منشورة أمام املحاكم بني جانفي وجويلية  165 ،2014قض ّية هي يف طور التّحقيق وت ّم إصدار أحكام يف قض ّيتني
بالسجن مع تأجيل التّنفيذ ».
فقط ّ
تالحظ منظّامتنا تزايد االنتهاكات يف السياق األمني الحايل الذي عرف سلسلة من الرضبات اإلرهابيّة فبعد الهجمة اإلرهابيّة
املس ّجلة يف شهر جوان  2015اعتمد الربملان التّونيس قانونا جديدا ض ّد اإلرهاب وغسل األموال لتعويض القانون القديم لسنة
النص املذكور ليح ّد أكرث من الحريات األساسيّة وهو يع ّرف اإلرهاب
 2003لكونه يح ّد من الحريات وعكس الهدف املنتظر جاء ّ
موسعة للمراقبة والتحكّم وم ّرت مبقتضاه م ّدة اإليقاف
باستخدام مصطلحات عا ّمة وغامضة كام مينح لقوات األمن سلطات ّ
التحفظي للمشتبه يف ضلوعهم يف أعامل إرهاب من  6أيّام إىل  15يوما وهي م ّدة تزيد من امكانيّة التّعذيب و سوء املعاملة و
ينص القانون أيضا عىل عقوبة اإلعدام يف جرائم االغتصاب وأعامل اإلرهاب التي يرتتّب عنها املوت ويح ّد من ضامنات املحاكمة
ّ
بالسامح للمحاكم بأخذ قرار التّداول يف جلسات مغلقة وعدم اإلفصاح عن هويّة الشهود ويج ّرم التّرصيحات والبيانات
العادلة ّ
التي تعترب « متجيدا لإلرهاب ».

رغم منع ال ّتعذيب واملعاملة السيئة تالحظ منظّامتنا ببالغ األسف تزايد
وترية العنف والتعدّ يات عىل الحرمة الجسد ّية للمثليني واملثليات ومتح ّويل
الجنس ومزدوجي امليل الجنيس يف تونس.
تطبيقا للفصل  230من املجلّة الجزائيّة التّونسيّة يتم تجريم املثليّة الجنسيّة وتعاقب بالسجن مل ّدة  3سنوات وعادة ما يطبّق
والحق يف
القضاة هذا الفصل املتعارض مع الفصول  21و 23و 24من ال ّدستور التّونيس الذي يحمي املساواة والكرامة اإلنسانيّة
ّ
الطب الرشعي للقيام بفحوص رشجيّة بهدف الربهنة عىل التو ّجه الجنيس
الحرمة الجسديّة والحياة
ّ
الخاصة ويس ّخرون مصالح ّ
رشجي
الخاصة والجنسيّة كام خضع إىل فحص
مس من حياته
ّ
للمتّهمني وقد خضع يف سبتمرب  2015شاب تونيس إىل استنطاق ّ
ّ
ويف ديسمرب  2015متّت إدانة  6طلبة من قبل املحكمة االبتدائية التي أصدرت ض ّدهم حكام بالسجن مل ّدة  3سنوات (العقوبة
ينص عليها الفصل  )230و تم النزول بامل ّدة املذكورة يف االستئناف إىل شهر مع اإلبعاد عن مدينة القريوان مل ّدة
القصوى التي ّ
رشجي رغم أ ّن هذه الفحوص تخالف األخالقيّات الطبيّة وحسب
 5سنوات بعد قضاء العقوبة وقد خضع جميعهم إىل فحص
ّ
الخاص املعني بالتّعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة فهذه املامرسة ليست مجدية
املقرر األممي
ّ
عىل املستوى الطبّي كام تشكّل يف ذات الوقت عمليّة تعذيب وسوء معاملة.
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الحق يف الحرمة
ومن جانب آخر ،يتس ّبب تطبيق القانون عدد  52املعتمد سنة  1992يف خروقات عديدة لحقوق اإلنسان ومنها ّ
بالسجن مبقتىض هذا القانون الستهالك ما ّدة
الجسديّة للذّات البرشيّة حيث تت ّم سنويّا إدانة آالف التّونسيني والحكم عليهم ّ
الق ّنب الهندي أو إمساكها وتقوم قوات األمن باختبار البول بطريقة آل ّية ودون املوافقة املسبقة للمشبوه فيهم.
السلط التّونس ّية إىل :
اعتبارا لهذه املعاينات تدعو منظّامتنا ّ
• اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام والتّصديق عىل الربوتوكول الثاين االختياري بشأن العهد ال ّدويل الخاص بالحقوق املدن ّية والسياس ّية.
• مراجعة وتحوير القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤ ّرخ يف  7أوت  2015املتعلّق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال
الحق يف الحياة ويف الحرمة الجسديّة.
ليتطابق مع املعايري الدول ّية يف مجال حامية ّ
الصادرة عن أفراد أو
• القيام باإلعالن االختياري الذي يق ّر باالختصاص اإللزامي للمحكمة اإلفريق ّية فيام يتعلّق بالعرائض ّ
منظّامت غري حكوم ّية.
• تحوير الفصل  101مك ّرر من املجلّة الجزائ ّية ليتطابق متاما مع تعريف التّعذيب الوارد يف الفصل األ ّول من اتّفاق ّية مناهضة
التّعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
•

كل مشاركة يف عمل ّية تعذيب يقرتفها املوظّف العمومي أو شبهه.
تحوير الفصل  101رابعا من املجلّة الجزائ ّية لضامن عقاب ّ

• القيام بتحقيقات مع ّمقة ومستقلّة وشفّافة حول الحاالت التي يشتبه يف كونها حاالت تعذيب وسوء معاملة وإحالة مرتكبيها
املعنوي واملا ّدي للضّ حايا.
عىل القضاء لوضع ح ّد لإلفالت من العقاب وضامن السند
ّ
•

إسناد الهيئة الوطن ّية للوقاية من التّعذيب التي أنشأت حديثا وم ّدها بكافّة املوارد الرضوريّة لضامن عملها واستقاللها.

متس
• ابطال الفصل  230من املجلّة الجزائ ّية التّونس ّية الذي يج ّرم املثل ّية الجنس ّية وكافّة األحكام الترشيعية والتّنظيم ّية التي ّ
من الحريات الفرديّة.
• ضامن احرتام الحرمة الجسديّة والنفس ّية للتونس ّيات والتّونسيني دون متييز واإلدانة الشديدة ألفعال املرتكبة بدافع كره املثليني
متس بالحرمة الجسديّة والنفس ّية للمثليني واملثليات ومتح ّويل الجنس ومزدوجي امليل الجنيس.
التي من شأنها أن ّ

الدوري الشامل للجمهور ّية التّونس ّية
تقرير األطراف املعن ّية يف إطار االستعراض ّ

ضد النساء
ضمان وحماية املساواة وعدم ال ّتمييز
ّ
تس ّجل من ّظامتنا بكل ارتياح أنّ تونس قبلت خالل الدّ ورة الثانية من االستعراض الدّ وري
الشامل عددا كبريا من ال ّتوصيات التي أوردها املجلس بشأن احرتام املساواة بني ال ّرجل
وتم عىل املستوى
واملرأة والقضاء عىل ش ّتى أشكال ال ّتمييز ضدّ ها (من  114.1ح ّتى ّ )114.15
ال ّترشيعي اعتامد العديد من اإلجراءات للتقدّ م بوضع املرأة.
رغم هذه اإلنجازات الكربى ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن التّفرقة مازالت تل ّوث التّرشيع وأ ّن املواقف األبويّة واألفكار النمط ّية التي
رض باملرأة مازالت متجذّرة يف الواقع التّونيس.
ت ّ
عىل مستوى القوانني ،سحبت تونس تحفّظاتها الخصوصيّة بشأن اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة «سيداو»،
أي
التي عبرّ ت عنها خالل املصادقة سنة  1985مع اإلبقاء عىل البيان العام الذي ّ
ينص عىل ا ّن « الحكومة التّونسيّة لن تتخذ ّ
ينص عىل أ ّن « تونس دولة ح ّرة ،مستقلّة ،ذات سيادة،
ترشيعي أو
تدبري
إداري يخالف الفصل األ ّول من ال ّدستور» وهو فصل ّ
ّ
ّ
فس للح ّد من الحقوق
اإلسالم دينها ،والعربية لغتها ،والجمهورية نظامها » .و تونس مدع ّوة لسحب بيانها ألنّه عادة ما رّ
أقل من االلتزامات ال ّدستوريّة
اإلنسانيّة للنساء كام أ ّن العديد من أحكام مجلّة األحوال الشخصيّة ال تزال متييزيّة ويف مستوى ّ
والتعاهدية لتونس فاملهر وانفراد الزوج برئاسة العائلة والوالية عىل األبناء و عدم املساواة يف اإلرث بني الجنسني وامكانيّة أن
مينع القايض األم من الحضانة عندما تتز ّوج مج ّددا ليست سوى أمثلة تظهر التّفرقة القانونيّة املتواصلة يف الترشيع التونيس
وإضافة إىل مجلّة األحوال الشخصيّة توجد نصوص قانونيّة أخرى تحرم املرأة من املساواة أمام القانون ونذكر منها املنشور
بكل حريّة مبنع زواج التّونسيّة بغري
حق املرأة يف اختيار رشيكها ّ
الصادر عن وزير العدل بتاريخ  5نوفمرب  1973الذي يح ّد من ّ
ّ
املسلم.
ويف الواقع متنع أعامل العنف والتّمييز املرأة التّونسيّة من التمتّع بحقوقها اإلنسانيّة كام تح ّد من مشاركتها الفاعلة يف
الحياة العا ّمة وأمام االستنفار املتواصل للمجتمع املدين التّونيس بشأن هذه املسألة اعتمدت الحكومة يف شهر جويلية 2016
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مبني عىل مقاربة تقوم عىل حقوق اإلنسان بهدف معالجة
مرشوع قانون
ّ
أسايس ض ّد العنف املسلّط عىل املرأة وهو مرشوع ّ
النص يف نسخته الحال ّية ال يرتقي إىل مستوى
العنف ض ّد املرأة عرب متشيّ شامل (الوقاية والعقاب والحامية واملعالجة) بيد أ ّن ّ
النص بطريقة واضحة بعض أشكال العنف
املامرسات الج ّيدة التي تويص بها األمم املتحدة يف الغرض فعىل سبيل املثال ال يج ّرم ّ
النص للترّ بية حول
مثل االغتصاب ال ّزوجي كام انّه ال ينص عىل آل ّية واضحة لجرب الضرّ ر لفائدة ضحايا العنف وال ذكر يف ّ
املؤسسات التي بعثتها ال ّدولة
الحقوق الجنس ّية والجسديّة ا ّما بال ّنسبة إىل العناية بضحايا العنف فرغم تفشيّ الظّاهرة فعدد ّ
الستقبال ومرافقة وإيواء الضّ حايا محدود وتتولىّ إىل ح ّد اآلن الجمع ّيات النسويّة الحامية واإلحاطة بالضحايا وذلك يف غياب
السلط العموم ّية.
ّ
أي دعم من قبل ّ
فيام يتعلّق باملشاركة السياس ّية للمرأة ورغم إقرار مبدأ التّناصف يف ال ّدستور مازال متثيل املرأة محدودا يف الهياكل السياس ّية
وخاصة الجهويّة (من أصل  24وايل ال توجد سوى امرأة واحدة يف هذا املنصب وال توجد أي امرأة عىل راس مجلس
الوطن ّية
ّ
بلدي).
متس الهشاشة املس ّجلة يف البالد النساء بوجه خاص ويشكل أعمق يف املناطق امله ّمشة وبينام تبلغ
عىل املستوى االقتصاديّ ،
ال ّنسبة العا ّمة لألم ّية  18,8%فهي تساوي  12,4%لدى الذّكور و 25%لدى اإلناث ا ّما البطالة التي يصل مع ّدلها إىل 14,8%
فهي تصل إىل نسب مذهلة ضمن ال ّنساء لتقارب  22,2%بينام هي  11,4%ضمن ال ّرجال وحسب ال ّدراسات التي أنجزها البنك
اإلفريقي للتّنمية  15,5%من السكان يعيشون تحت خ ّط الفقر مؤشرّ ات حول ال ّنوع االجتامعي والفقر والبيئة يف البلدان
اإلفريق ّية « البنك اإلفريقي للتّنمية ،الجزء  » XV. 2014ويف العديد من الحاالت ال تجد الرشائح االجتامعية املستضعفة ومن
الهش.
ضمنها النساء خيارا آخر غري العمل ّ
خاصة أ ّن بعض األصوات ارتفعت
وأخريا فيام يتعلّق بالص ّحة الجنسيّة للمرأة ت ّم تسجيل تراجع يف نفاذ املرأة إىل حقوقها ّ
أي قيد (القانون عدد  2من سنة  1973املؤ ّرخ يف
لتشكّك يف هذه املكتسبات حيث أ ّن القانون التّونيس يسمح باإلجهاض دون ّ
الحق يف اإلجهاض بدعوى زائفة بأ ّن املوافقة
 6سبتمرب  )1973بينام املعطيات تبينّ أنّه عادة ما تحرم املرأة غري املتز ّوجة من ّ
األبويّة رضوريّة وحسب جمعيّات ال ّدفاع عىل الحقوق الجنسيّة واإلنجابيّة فالعديد من املستشفيات مل تعد تقوم بعمليّات
اإلجهاض.
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أمام عدم كفاية اإلجراءات ،نحثّ ال ّدولة التّونس ّية عىل :
• سحب البيان العام الذي ق ّدمته تونس بشأن اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة « سيداو ».
• مالءمة التّرشيع الوطني مع ات ّفاقيّة القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة واألحكام ال ّدستوريّة الضّ امنة للمساواة التا ّمة
وخاصة مراجعة مجلّة األحوال الشخصيّة بإلغاء املهر واعتامد سلطة ووالية مشرتكة بني الوالدين وضامن املساواة يف
والكاملة
ّ
اإلرث والتّنصيص عىل نفس الشرّ وط ملنح الحضانة عند الطّالق.
الصادر عن وزير العدل بتاريخ  5نوفمرب  1973الذي مينع زواج التّونسيّة بغري املسلم وذلك لعدم تجانسه مع
• إلغاء املنشور ّ
حريّة املعتقد والحريّات الفرديّة املعرتف بها بطريقة متساوية مبقتىض الفصلني  6و 21من ال ّدستور التّونيس.
• مالءمة مرشوع القانون األسايس ملناهضة العنف املسلّط عىل املرأة مع املعايري ال ّدوليّة يف الغرض مبا يف ذلك التّجريم الصرّ يح
لالغتصاب ال ّزوجي والتّرسيع يف اعتامد القانون.
• تفعيل مبدأ التّناصف ومواصلة الجهود ال ّرامية إىل دفع مشاركة املرأة يف مسارات أخذ القرار يف الفضاء العام عىل املستوى
ال ّدويل والوطني والجهوي.
وخاصة بتحسني ال ّنفاذ إىل الخدمات األساسيّة
• مناهضة اإلقصاء االقتصادي للمرأة وال ّنهوض بوضع املرأة يف املناطق ال ّريفيّة
ّ
واعتامد مقاربة يف امليزانيّة الوطنيّة تأخذ بعني االعتبار ال ّنوع االجتامعي.
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