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 تونس 
 

زین العابدین بن علي، مازالت تونس تواجھ تحدیات عدیدة السلطوي سنوات من خلع الرئیس  7بعد 
.تعزیز حمایة حقوق اإلنسانفي   

 
حقوق المرأة والمحتجزین، لكنھم لم ینجحوا في  لتعزیزحقق المشرعون التونسیون خطوات مھمة 

المحكمة "الدستور مھمة حمایة حقوق اإلنسان، مثل إلیھا  إنشاء المؤسسات األساسیة التي یوكل
. كما اعتمدوا قوانین تھدد االنتقال الدیمقراطي، مثل قانون المصالحة اإلداریة، الذي یمنح "الدستوریة

 لفساد.عفوا لموظفي الدولة المتھمین با
 

فرضت السلطات قیودا تعسفیة على سفر مئات األشخاص بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في 
في جرائم معینة،  محاكمة المدنیین أمام محاكم عسكریة . كما استمرت2015بر/تشرین الثاني نوفم

حیانا لسجن المتھمین بسلوك مثلي بالتراضي، وأ "للواط"ااستخدام القوانین التي تجّرم  وتواصل
 السلوك الجنسي رغم التزام تونس باتخاذ إجراءات إلثباتباستخدام الفحوص الشرجیة القسریة 

التعذیب، وبقیت أغلب  على محاسبةاللم تحقق تونس تقدما في  كذلك .لوضع حدّ لھذه الفحوص
لة التظلمات القدیمة، وبعضھا تتعلق بسوء المعاملة والتعذیب أیام الدكتاتوریة، عالقة في مرح

 المحاكمة.
 

 الدستور
 والثقافیة، االقتصادیة، ةاالجتماعی، السیاسیة، المدنیة العدید من الحقوق 2014یكفل دستور 

 .، ولكنھ لم یُلغ عقوبة اإلعدام، رغم أن السلطات لم تطبقھا منذ بدایة التسعیناتاألساسیة
 

 حققت السلطات بعض التقدم في مالءمة التشریعات مع الدستور.
 

استقاللیة القضاء وینص على إنشاء "المجلس األعلى  2014سبیل المثال، یضمن دستور على 
 16راف على مسائل التأدیب والترقیات المھنیة. في شواإل للقضاء"، ومن مھامھ تعیین القضاة

 23، اعتمد البرلمان قانونا یُنشئ المجلس األعلى للقضاء، وفي 2015نوفمبر/تشرین الثاني 
عضوا فیھ من قبل زمالئھم (قضاة، محامون،  45من أصل  33 انتُخب، 2016األول أكتوبر/تشرین 

التي تعیّن  يبنظام بن علي حیث كانت الحكومة ھعدول، وأساتذة قانون)، وھو تحّول جذري مقارنة 
 ما تسبب في تقویض استقاللیة القضاء). القضاة،

 
في دستوریة القوانین، وإسقاط القوانین نّص الدستور على إنشاء محكمة دستوریة لھا ُسلطة النظر 

، 2015دیسمبر/كانون األول  3التي ال تتالءم مع معاییر حقوق اإلنسان المكفولة في الدستور. في 
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تبنى البرلمان قانونا یُنشئ المحكمة الدستوریة، ولكن حتى كتابة ھذا الملخص، لم تُنشئ السلطات 
 .المحكمة بعد، ولم تعیّن أعضاءھا

 
 تعبیرحریة ال

، حّررت السلطات االنتقالیة قانون الصحافة والقانون المتعلق بوسائل اإلعالم، وألغت 2011في 
معظم العقوبات الجنائیة التي كانت ھذه القوانین تفرضھا على جرائم التعبیر. غیر أن السلطات 

افعات العسكریة" استمّرت في استخدام "المجلّة الجزائیة" (قانون العقوبات) و"مجلة العقوبات والمر
 لمحاكمة األشخاص على جرائم تتعلق بالتعبیر.

 
من ینسب لموظف من المجلة الجزائیة، الذي یُجّرم " 128استخدمت محكمة بتونس العاصمة الفصل 

ن أن یُدلي بصحة ما یثبت ذلك"، للحكم على ولید را غیر قانونیة متعلقة بوظیفتھ دوعمومي... أمو
 2016نوفمبر/تشرین الثاني  23السابق وعضو "نقابة األمن الجمھوري" في زّروق، عون السجون 

بالسجن سنة بسبب مقابلة تلفزیونیة اتھم فیھا السلطات بتلفیق تھم ضدّ من ینتقدھا. وفي نفس الیوم، 
أشھر بسبب انتقاده وزیر الداخلیة في  8 ابعة لنفس المحكمة بسجن زروققضت دائرة أخرى ت
، حكمت علیھ محكمة أخرى بتونس بالسجن سنة بسبب 2017فبرایر/شباط  7 صحیفة یومیة. وفي

تعلیقات لھ على "فیسبوك" انتقد فیھا أحد قضاة التحقیق وناطق باسم القضاء. مازال زروق یقضي 
 عقوبتھ بالسجن عند كتابة ھذا الملخص، وھو متھم بالتشھیر في كال القضیتین.

 
أشھر  5أغسطس/آب بالسجن  5في  ُحكم علیھیولیو/تموز، ثم  23في  الرابحيالمدّون نبیل  اعتُقل

 )إھانة"ھضم جانب" ( بتھمة 125بموجب المادة  دوالر) 487دینار ( 200,1وغرامة قدرھا 
قد استخدم في تعلیقات على وسائل  ابحي. وكان الر،شخصیات عامة في تعلیقات نشرھا على فیسبوك

یولیو/تموز عبارات مبتذلة ضدّ حافظ قاید السبسي، المدیر التنفیذي  21 تاریخب التواصل االجتماعي
 لحزب "نداء تونس" ونجل الرئیس، وضدّ أعضاء آخرین في الحزب.

 
من المجلة الجزائیة، الذي یُجّرم "ھضم جانب [إھانة] موظف عمومي"، من قبل  125استُخدم الفصل 

فقط ألنھم جادلوا الشرطة أو لم  –بعضھم تعّرض للمحاكمة والسجن  –الشرطة العتقال األشخاص 
وى، أو یُعتقد أنھم سیرفعون دعاوى، ضدّ ایمتثلوا ألوامرھا بسرعة. كما استُخدم ضدّ أشخاص رفعوا دع

 .الشرطة
 

أشھر، قبل أن تُخفف العقوبة إلى  6ین سالم وسلوى ملیك بالسجن الصحفیَّ  ، ُحكم على2017في مایو/أیار 
غرامة مالیة. اتُھم الصحفیان بإھانة الشرطة أثناء مداھمة منزلھما العتقال شقیقھما، وتھدید أحد األعوان 

 حسب ما أفادت بھ سلوى ملیك.سنوات، ب 7بـ "تفجیر" رأس ابن شقیقھما البالغ من العمر 
 

 2012. ُحوكمت األولى في 2017كما استمرت محاكمة المدونین البارزین مریم منّور ولینا بن مھني في 
بنفس التھمة، بعد أن رفعت كالھما دعوى ضدّ أعوان  2014بتھمة إھانة موظف عمومي، والثانیة في 

 شرطة الستخدام العنف ضدھما.
 

http://www.businessnews.com.tn/nabil-rabhi-arrete-suite-a-des-publications-insultant-plusieurs-personnalites-publiques,520,73788,3?utm_source=Project+on+Middle+East+Democracy+-+All+Contacts&utm_campaign=af013b73c6-Tunisia_Weekly_Update_170802&utm_medium=email&utm_term=0_75a06056d7-af013b73c6-215964117
http://www.businessnews.com.tn/nabil-rabhi-ecope-de-6-mois-de-prison-pour-avoir-insulte-plusieurs-personnalites-publiques,520,74052,3?utm_source=Project+on+Middle+East+Democracy+-+All+Contacts&utm_campaign=af013b73c6-Tunisia_Weekly_Update_170802&utm_medium=email&utm_term=0_75a06056d7-af013b73c6-215964117
http://www.businessnews.com.tn/nabil-rabhi-ecope-de-6-mois-de-prison-pour-avoir-insulte-plusieurs-personnalites-publiques,520,74052,3?utm_source=Project+on+Middle+East+Democracy+-+All+Contacts&utm_campaign=af013b73c6-Tunisia_Weekly_Update_170802&utm_medium=email&utm_term=0_75a06056d7-af013b73c6-215964117
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 ،"االعتداء على األخالق الحمیدة"أشھر بتھمة  7بالسجن  شخصین ُحكم علىل، األوفي أكتوبر/تشرین 
من المجلة الجزائیة بعد أن وجدتھما الشرطة یقبالن  125وإھانة موظف عمومي بموجب الفصل 

 .سیارتھمابعضھما البعض في 
 

 العدالة االنتقالیة والمحاسبة
، تبنى "المجلس الوطني التأسیسي" "القانون الخاص بإرساء 2013دیسمبر/كانون األول  24في 

 ."العدالة االنتقالیة وتنظیمھا
 

المكلفة بالكشف عن حقیقة  (الھیئة) القانون أیضا على تشكیل "ھیئة الحقیقة والكرامة"نص 
، تاریخ تبني 2013، قبیل االستقالل عن فرنسا، وحتى 1955االنتھاكات المرتكبة منذ یولیو/تموز 

تظلّما من أشخاص حول  62,065استلمت  أنھا 2016أعلنت الھیئة في یونیو/حزیران القانون. 
 .نھا بدأت في دراسة الملفاتأتتعلق بانتھاكات حقوقیة، ومزاعم 

 
، عقدت الھیئة أولى جلساتھا العلنیة لالستماع لشھادات 2016نوفمبر/تشرین الثاني  18و 17وفي  

 الضحایا حول انتھاكات الماضي. تم بث الجلسات مباشرة على محطات التلفزیون واإلذاعة الوطنیة.
جلسة استماع أخرى تناولت انتھاكات حقوقیة مختلفة أثناء فترتي  11ومنذ ذلك الحین، نظمت الھیئة 

حكم بن علي وبورقیبة، مثل التعذیب، انتھاك الحقوق النقابیة، االعتداءات الجنسیة ضدّ نساء 
 لحقوق االقتصادیة.ا ة، وانتھاكمسجونات ألسباب سیاسی

 
انتكاسة كبیرة عندما اعتُمد "قانون المصالحة في المجال اإلداري"، في شھد مسار العدالة االنتقالیة 

، وامتناع واحد عن التصویت. یضمن القانون 9مقابل  صوتا 117، بأغلبیة 2017سبتمبر/أیلول  13
لم الذین و افالتا شامال من المحاسبة لموظفي الدولة المتورطین في الفساد واختالس المال العام

صیا. نّص القانون على إیقاف جمیع المحاكمات الجاریة ضدّ ھذه الفئة من یستفیدوا منھ شخ
التي  ،األشخاص، ومنع أي مالحقات مستقبلیة بحقھم. لذلك سوف یقّوض ھذا القانون عمل الھیئة

لفساد المنھجي الذي ووضعھا في السیاق األوسع ل ُمنحت صالحیة التحقیق في الجرائم االقتصادیة
 علي. شھدتھ فترة حكم بن

 
كما عانى مسار العدالة االنتقالیة من غیاب المحاسبة الجنائیة على االنتھاكات الحقوقیة الخطیرة. لم 

تنجح السلطات على امتداد السنوات السبع التي تلت خلع بن علي في فتح تحقیقات أو محاسبة أي 
االحتجاز بسبب الت التي حصلت فیھا وفاة رھن اشخص في أغلب قضایا التعذیب، بما فیھا الح

ُصلب منظومة المحاكم  في التعذیب. نّص قانون العدالة االنتقالیة على إنشاء دوائر متخصصة
. لم 2013ودیسمبر/كانون األول  1955لمحاكمة االنتھاكات الحقوقیة التي حصلت بین یولیو/تموز 

 النور بعد. المتخصصة تر ھذه الدوائر
 األمن وحالة الطوارئ

دف ھالذي است ،تي أعلنھا الرئیس الباجي قاید السبسي على إثر الھجوم االنتحاريحالة الطوارئ ال
زالت قائمة  ما ،الرئاسي األمنعونا من  12وراح ضحیتھ  2015حافلة في نوفمبر/تشرین الثاني 

لسلطات ایخّول  1978حتى كتابة ھذا الملخص. تعتمد حالة الطوارئ على مرسوم یعود إلى سنة 

https://stepfeed.com/couple-in-tunisia-gets-sentenced-to-prison-for-kissing-in-the-car-7135
https://stepfeed.com/couple-in-tunisia-gets-sentenced-to-prison-for-kissing-in-the-car-7135
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التي من شأنھا والمسیرات التي تعتبرھا تھدیدا للنظام العام، ومنع التجمعات "حظر المظاھرات 
". كما یمنح المرسوم للحكومة سلطات واسعة لتقیید وسائل اإلعالم اإلخالل باألمن أو التمادي في ذلك

 ووضع األشخاص قید اإلقامة الجبریة.
 

لھ عالقات واسعة، وأشخاص  ة، رجل أعمال، اعتقلت السلطات شفیق جرای2017ر في مایو/أیا
آخرین، ووضعتھم قید "اإلقامة الجبریة" في مكان مجھول، وھو إجراء مسموح بھ في حاالت 

متورطون في الفساد ویُشّكلون تھدیدا ألمن الدولة، ثم نقلتھم  الطوارئ. قالت السلطات إن األشخاص
 إلى السجون.

 
أیام،  10محامین أو االتصال بعائالتھم ألكثر من في مرحلة اإلقامة الجبریة، لم یُسمح لھم بمقابلة 

وھو انتھاك واضح لحقوقھم في سالمة اإلجراءات. تجري اآلن محاكمة جرایة وصابر العجیلي، 
الرئیس السابق لوحدة مكافحة اإلرھاب، أمام محكمة عسكریة بتھم الخیانة وإطالع جیش أجنبي على 

ام. یواجھ الرجال اآلخرون محاكمات أمام محاكم مالیة معلومات استخباریة، وھي تھم عقوبتھا اإلعد
 على جرائم مالیة.

 
قید على األقل تونسیا  139ضع ، وُ 2015منذ بدایة تطبیق قانون الطوارئ في نوفمبر/تشرین الثاني 

دون توجیھ تھم إلیھم، بموجب قرارات صادرة عن الشرطة بشكل إلى أجل غیر مسمى، اإلقامة الجبریة 
یحرم األشخاص المتأثرین من إمكانیة الطعن في القرارات في المحاكم. تسببت ھذه شفھي، ما 

 .اإلجراءات في صعوبات اقتصادیة، ووصمت األشخاص المستھدفین، ومنعتھم من الدراسة والعمل
 

، ولكن الكثیرین من المشمولین بھا بقوا خاضعین إلجراء 2016خففت السلطات من ھذه اإلجراءات في 
في ینوي االلتحاق بجماعة مقاتلة  "، ینطبق على كل من تشتبھ الدولة في أنھS17عرف بـ "حظر سفر یُ 

 S17تنقل األشخاص في الداخل أو إلى الخارج. كل شخص خاضع إلجراء  الخارج. یسمح اإلجراء بتقیید
قد یخضع الستجواب مطّول كلما أوقف في فحص روتیني للشرطة. یستند اإلجراء إلى صیاغة غامضة 

، من سوریا ینمقاتل عائد 200في القانون المنظم لعمل وزارة الداخلیة. كما سجنت السلطات حوالي 
 لیبیا.، أو العراق

 

 المرأةحقوق 
 .المرأةاستمرت تونس في تحقیق تقدم في تعزیز حقوق 

 
ن عناصر أساسیة لمنع یولیو/تموز، اعتمد البرلمان قانونا شامال لمكافحة العنف ضدّ النساء تضمّ  26في 
العنف، حمایة الناجیات من العنف األسري، ومحاكمة الجناة. كما ألغى القانون بندا من المجلة ھذا 

 ضحیتھ. من العقاب إذا تزوج باإلفالت للمغتصبالجزائیة كان یسمح 
یمنع المرأة التونسیة  1973عود إلى سنة نھا ألغت مرسوما یأت وزارة العدل سبتمبر/أیلول، أعلن 14في 

غیر المسلم ما لم یقدّم ھذا األخیر شھادة تثبت تحولھ إلى اإلسالم. إذا تزوجت امرأة من من الزواج 
سجیل ھكذا ، دون الشھادة المذكورة، كانت السلطات ترفض تغیر مسلم في الخارج شخص منتونسیة 
 زواج.
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. لكن "مجلة األحوال الشخصیة" يالسبسي إلى إصالح ھذا التشریع التمییزقاید في أغسطس/آب، دعا 
ر زالت تتضمن بعض البنود التمییزیة، بما فیھا اعتبار الرجل رّب األسرة، والسماح للذكو التونسیة ما

 المیراث في بعض الحاالت. بالحصول على ضعف نصیب اإلناث من
 

 قانون المخدرات
أبریل/نیسان، اعتمد البرلمان تنقیحا حّسن قانون المخدرات القاسي الذي یتسبب في سجن مئات  25في 

 وانا لالستخدام الشخصي.جالشباب سنویا بتھم حیازة كمیات صغیرة من الماری
 

عقوبة سجنیة إلزامیة مدتھا سنة بسبب تعاطي ، الموروث عن حقبة بن علي، 52-92یفرض القانون رقم 
لتقلیص  لقضاة سلطة تقدیریة ألخذ ظروف التخفیف بعین االعتباراالمخدرات أو حیازتھا. منح التنقیح 

 العقوبة.
 

 التوجھ الجنسي والھویة الجندریة
سنوات.  3 حتىبالتراضي بالسجن المثلي من المجلة الجزائیة السلوك الجنسي  230یعاقب الفصل 

. قالت "جمعیة "اللواطـ "كواحدة من أھم وسائل اإلثبات إلدانة الرجال ب تُستخدم الفحوص الشرجیة
في مناطق مختلفة من  230رجال على األقل حوكموا بموجب الفصل  10إن  لحقوق مجتمع المیمشمس" 

 منھم عقوبة بالسجن سنتین. 2، ونال 2017تونس في 
 

عمادة الوطنیة لألطباء" األطباء إلى الكف عن إجراء فحوص شرجیة قسریة في أبریل/نیسان، دعت "ال
الممارسة المناقضة للكرامة اإلنسانیة والسالمة الجسدیة وفحوص لألعضاء التناسلیة، ووصفتھا بـ "

سبتمبر/أیلول، وافقت تونس أثناء اعتماد تقریر المراجعة الدوریة الشاملة بـ  21". في والمعنویة لإلنسان
على توصیة من إیرلندا بالكف فورا  (مجلس حقوق اإلنسان) "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة"

من المجلة  230توصیة أخرى بإلغاء الفصل  11عن إجراء فحوص شرجیة، ولكنھا لم توافق على 
 الجزائیة.

 
 األطراف الدولیة الرئیسیة

لمنبثق عن االستعراض الدوري الشامل الثالث لتونس تم اعتماد تقریر النتائج ا سبتمبر/أیلول، 21في 
توصیة قدمتھا الدول  264أصل من  198لمجلس حقوق اإلنسان. وافقت تونس على  27أثناء الجلسة 

األعضاء، ومنھا التعھد بتعزیز المحاسبة على انتھاكات قوات األمن والقضاء على التعذیب وغیره من 
قویض إجراءات مكافحة اإلرھاب واألمن الوطني لحقوق ضروب المعاملة السیئة، وضمان عدم ت

 اإلنسان.
 

یمنح "المحكمة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب"  ن  لـإعال أبریل/نیسان، وقعت تونس على 13في 
المتعلقة  ألشخاص والمنظمات غیر الحكومیة الحق في الوصول إلى المحكمة مباشرة في الدعاوىا

 ضدّ الدولة.المرفوعة  بحقوق اإلنسان
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