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قر ة
 -1تقدم الدولة التونسية تقريرهقا السقاد املتعلق ابلعهقد القدوي للحققوق املدنيقة والسياسقية
وفقا للمادة  40من العهد وللتوصقية  22مقن املالحاقات ااتاميقة للجنقة املعنيقة حبققوق االنسقان
الصادرة أهر أفريل  2000إثر النار التقرير الدوري ااامس .ويعتمد التقرير علو صيغة
االجق قراءات املبس ققطة ال ققي مت لبه ققا واملوافق ققة عليه ققا حيق ق مت تلق ققو قائم ققة املس ققائل املطروح ققة
لإلجابة عليها ضمن التقرير الساد بتاريخ  22أفريل .2010
 -2كما سب وأن تقدمت تقونس علومقات بشقنن تن يقذ املالحاقات ااتاميقة للجنقة املعنيقة
حبقوق اخنسان ) (CCPR/C/TUN/CO/5بتاريخ  12مار .2010
 -3تولت اللجنة الو نية للتنسي وإعداد وتقدمي التقارير ومتابعة التوصيات جما حققوق
اخنسان احملدثقة قت قو ا مقر احللقومي عقدد  1293لسقنة  2012إعقداد هقذا التقريقر ابلرجقوع
لل وابط املنهجية املعتمدة اجملا واجابة علو قائمة املسائل املطروحة املذكورة.

نهجية ي سا إعرا التقرير
إ ار املقاربة التشقاركية خعقداد التققارير نامقت اللجنقة الو نيقة ابلتعقاون مقع ملتق
-4
امل وضققية السققامية حلقققوق اخنسققان والوكالققة ال رنسققية للتنميققة بتققونس عققددا مققن االستشققارات الققي
أفرزت مجلة من التوصيات (ملح  )1مع:
•

•

ممثلق ققي اهليوق ققات الدسق ققتورية واملسق ققتقلة بتق ققاريخ  10جق ققان ي  2019ووق ققرة أفريق ققل
2019
ملوانت اجملتمع املدين

التواريخ التالية:

•

 22في ققري  2019دينققة احلمامققات وأققارك فيققم  36مشققارك مققنهم
ممثلني عن  6مجعية.

•

 12مققار  2019ابلقققريوان و شققاركة متققد لني مققن هياكققل عموميققة
وهيوق ققات وممثلق ققني عق ققن مجعيق ققات جمق ققا حقق ققوق االنسق ققان بق ققوالايت
القققريوان وسققيدي بوزيققد والقص قرين (ح قواي  102مشققارك مققنهم ممثلققني
من  33مجعية)

•

 29مار  2019دينة تونس ضقمت  00مشقارك مقنهم ممثلقني عقن 20
مجعية

 -2حتققرم اللجنققة الو نيققة للتنسققي وإعققداد وتقققدمي ومناقشققة التقققارير ومتابعققة التوصققيات
جمققا حقققوق اخنسققان علققو أن يلققون هققذا التقريققر مناسققبة لتجديققد التواصققل والتبققاد بققني تققونس
 2000ممقا جيعقل هقذا
وجلنة حقوق االنسان اصة وأن ر تقرير قدم سنة  2006ونقوق
التقريققر مناسققبة لعققر اهققم املسققتجدات علققو ا صققعدة التش قريعية واملؤسسققاتية والعمليققة املتعلقققة
ابملسائل املطروحة مع الرتكيز علو فرتة ما بعد الوثيقة ا ساسية املشرتكة.
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الباب األيل
علو ررا عا ررة عررن حالررة حقرروق اإلنسرران الرربل  ،مبررا
اإلجراءا ياملستج ّرا املتعلقة بتنفيذ العهر

ذل ر آخررر

 -6أييت ه ققذا التقري ققر ف ققرتة هام ققة م ققن اتري ققخ ت ققونس ال ققي أ ققهدت حت ققوالت جوهري ققة بع ققد
ثورة  14جان ي  2011أدت اىل تغيري الناام السياسي واملبقادرة ببنقاء جمتمقع حقداثي والتنسقيس
النتقا دالقرا ي.
 -2متيزت ال رتة املذكورة إبزاحقة احلاقر القذي كقان م روضقا علقو ممارسقة عقدد مقن احلقرايت
فلانت ال رصة سقاةة للتونسقيني والتونسقيات ملمارسقة حققوقهم .ومقن اهقم مااهرهقا ارت قاع عقدد
منامققات اجملتمققع املققدين وا حقزاب السياسققية وتعققدد وسققائل اخعققالم ققا الثققل مؤأقرا علققو احلقراك
املبين علو مبادئ حقوق االنسان.
 -0أققهدت هققذه ال ققرتة عققدة ىطققات انتقابيققة هامققة انطالقققا مققن انتقققاب اجمللققس الققو ين
التنسيسق ققي  2011واالنتقق ققاابت التش ق قريعية والرائسق ققية أوا ق ققر  2014وأو انتقق ققاابت بلديق ققة
ملرسة للدستور سنة .2010
 -9واعتب ققارا هل ققذه التجرب ققة ال ري ققدة إرس ققاء انتق ققا دالقرا ققي س ققلمي ينب ققين عل ققو احل ق قوار
تشقاركي حتصقل الرابعقي الراعقي للحقوار القو ين القذي ضقم أربقع مقن اهقم ملقوانت اجملتمقع املققدين
علو جائزة نوبل للسالم سقنة  2012وهقو اعقرتا دوي ابلتمشقي احل قاري الققائم علقو التوافق
وتلريس اايارات املبنية علو حقوق االنسان.
 -10ومت منققذ إيققداع الوثيقققة ا ساسققية املشققرتكة مواصققلة اختققا التققدابري التش قريعية واملؤسسققاتية
والعمليققة جمققا حقققوق االنسققان والعمققل علققو مالءمتهققا مققع دسققتور  2014واملعققايري الدوليققة.
وهو ما سيربزه هذا التقرير.
 -11و هذا اخ ار عززت تونس مناومتها القانونية منذ  2016من ال املصادقة علو
مجلة من االت اقيات الدولية واخقليمية اجملا وهي:

__________

()1
()2
4

•

الربوتوكق ققو اال تيق ققاري الثال ق ق الت اقيق ققة حقق ققوق الط ق ققل املتعل ق ق إبج ق قراء تقق ققدمي
()1
البالوات

•

بروتوك ققو امليث ققاق اخفريق ققي حلق ققوق اخنس ققان والش ققعوب بش ققنن حق ققوق املق قرأة
()2
أفريقيا

•

إصدار إعالن ال قرة السادسة مقن البنقد  34مقن لق الربوتوكقو املتعلق بقبقو
ا تصقام احمللمقة اخفريقيقة حلققوق اخنسقان لتلققي أقلاوا صقادرة عقن ا فقراد
واملنامات وري احللومية جويليقة  .2010كمقا لبقت تقونس است قافة تلق
احمللمة والي عقدت و مرة منذ تركيزهقا دورهتقا  21قار مقرهقا بتقونس
نوفمرب .2010

وج ا مر الرائسي عدد  62لسنة .2010
وج ا مر الرائسي عدد  61لسنة .2010
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ا من االستغال واالعتداء اجلنسي

•

ات اقية جملس أورواب بشنن محاية ا

•

االت اقيققة رقققم  100جمللققس أورواب املتعلقققة حبمايققة ا أقققام جتققاه املعاجلققة اآلليققة
للمعطيق ققات ات الطق ققابع الشقصق ققي وبروتوكوهل ق ققا اخضق ققا رقق ققم  101اا ق ققام
بسلطات املراقبة وانسياب وتدف املعطيات عرب احلدود(.)4

()3

 -12تن يققذا للبققاب السققاد مققن الدسققتور صققدر القققانون ا ساسققي عققدد  42لسققنة 2010
املتعلق اب حلققام املشققرتكة بققني اهليوققات الدسققتورية املسققتقلة( )2الققذي يهققد لوضققع اخ ققار العققام
املققنام للهيوققات واملبققادئ الققي حتلمهققا .كمققا صققدر القققانون ا ساسققي عققدد  21لسققنة 2010
املتعل هبيوة حقوق االنسان(( )6انار ال قرة ب.)3 .
 -13و إ ققار دع ققم اهليو ققة الو ني ققة مللافح ققة ال س ققاد ص ققدر الق ققانون االساس ققي ع ققدد 10
لس ققنة  2012املتعلق ق ابخب ققال ع ققن ال س ققاد ومحاي ققة املبلغ ققني( )2مث الق ققانون ا ساس ققي ع ققدد 29
لسققنة  2012املتعلّق هبيوققة احلوكمققة الرأققيدة وملافحققة ال سققاد( )0مث القققانون عققدد  46لسققنة 2010
املتعل ابلتصريح ابمللاس واملصاحل وملافحة االثراء وري املشروع وت ارب املصاحل(.)9
 -14ويناققر جملققس ن قواب الشققع حاليققا
ا جيا القادمة.

مش ققروع قققانون هيوققة التنمي ققة املسققتدامة وحق ققوق

 -12مت تركيققز اهليوققة الو نيققة للوقايققة مققن التعققذي سققنة  2012ومتتعققت سققنة  2010يزانيققة
اصققة تبعققا لقققانون إحققداثها( )10وقققد قامققت ابلعديققد مققن ا نشققطة إ ققار مهامهققا وهققي بصققدد
إعداد تقريرها ا و (.)11
 -16ومن أهم القوانني املعززة ملناومة حقوق اخنسان نذكر:
__________

( )3وج ا مر الرائسي عدد  2لسنة .2010
( )4وج ا مر الرائسي عدد  22لسنة .2012
( )2قق ققانون أساسق ققي ع ق ققدد  42لسق ققنة  2010م ق ققؤر  2أوت  2010يتعل ق ق اب حلق ققام املش ق ققرتكة بق ققني اهليو ق ققات
الدس ق ق ققتورية املس ق ق ققتقلة موق ق ق ققع http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-47-du----jort-2018-
.066__2018066000471
( )6قق ققانون أساسق ققي عق ققدد  21لسق ققنة  2010مق ققؤر  29أكتق ققوبر  2010يتعل ق ق هبيوق ققة حقق ققوق اخنسق ققان اناق ققر
.http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-51-du----jort-2018-089__2018089000511
( )2قانقون أساسي عدد  10لسنة  2012مؤر  2مار  2012يتعل ابخبال عن ال ساد ومحاية املبلغني
انار http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-10-du-07-03-2017-jort-2017-
.020__2017020000101
( )0قانون أساسي عدد  29لسنة  2012مؤر  24أوت  2012يتعلّ هبيوة احلوكمة الرأيدة وملافحة
ال ساد انار http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-59-du----jort-2017-
.071__2017071000591
( )9قققانون عققدد  46لسققنة  2010مققؤر  1أوت  2010يتعلق ابلتصقريح ابمللاسق واملصققاحل و لافحققة اخثقراء
وري املشروع وت ارب املصاحل انار .http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018461.pdf
( )10القانون التنسيسي عدد  43لسنة  2013املؤر  21أكتوبر  2013يتعل ابهليوة الو نية للوقاية من
انار http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-43-du----jort-2013-
التعذي
.085__2013085000431
( )11اللن الرجوع ملوقع واب اهليوة .http://www.inpt.tn
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ن ققع االجت ققار اب أ قققام

•

الق ققانون ا ساس ققي ع ققدد  61لس ققنة  2016املتعلق ق
()12
وملافحتم

•

القققانون ا ساسققي عققدد  20لسققنة  2012املتعل ق ابلق ققاء علققو العنققف ضققد
()13
املرأة

•

القققانون ا ساسققي عققدد  20لسققنة  2010املتعلق ابلق ققاء علققو مجيققع اأققلا
()14
التمييز العنصري
جلة اجلماعات احمللية

•

القانون ا ساسي عدد  29لسنة  2010املتعل

•

تنقيح القانون املتعل ابالنتقاابت واالست تاء قت و الققانون ا ساسقي عقدد2
()16
لسنة 2012

•

تنقيح القانون ا ساسي عدد  26لسنة  2012املتعل لافحة االرهاب ومنقع
()10
وسيل االموا ( )12قت و القانون ا ساسي عدد 9لسنة 2019

()12

 -12ومققن بققني التققدابري املؤسسققاتية املنجققزة يشققار إىل إحققدا اخدارة العامققة حلقققوق اخنسققان
بققوزارة الدا لي ققة سققنة  )19(2012تع ققى اب س ققا ابخنصققات ملش ققاول امل قوا نني جم ققا حق ققوق
العامقة وتقوجيههم وإرأقادهم وتقبقل ومعاجلقة العقرائ والشقلاوا ات العالققة
احلرايت ّ
اخنسان و ّ
__________

( )12قانون أساسي عدد  61لسنة  2016مؤر
انار
.066__2016066000611
( )13قانون أساسي عدد  20لسنة  2012مقؤر

 3أوت  2016يتعل

نع االجتار اب أقام وملافحتم

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-61-du-03-08-2016-jort-2016-

 11أوت  2012يتعلق ابلق قاء علقو العنقف ضقد املقرأة اناقر

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-58-du-11-08-2017-jort-2017-

.065__2017065000581
( )14قانقون أساسي عقدد  20لسقنة  2010مقؤر  23أكتقوبر  2010يتعلق ابلق قاء علقو مجيقع أأقلا التمييقز
العنص ق ق ققري انا ق ق ققر http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-50-du-23-10-2018-jort-2018-
.086__2018086000501
( )12ق ق ققانون أساس ق ققي ع ق ققدد  29لس ق ققنة  2010م ق ققؤر  9م ق ققاي  2010يتعلّ ق ق جل ق ققة اجلماع ق ققات احمللي ق ققة انا ق ققر
.www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018291.pdf
( )16قققانون أساسققي عققدد  2لسققنة  2012مققؤر  14في ققري  2012يتعلق بتنقققيح وإمتققام القققانون ا ساسققي عققدد
 16لس ق ق ق ق ق ق ق ققنة  2014امل ق ق ق ق ق ق ق ققؤر  26م ق ق ق ق ق ق ق ققاي  2014املتعل ق ق ق ق ق ق ق ق ق ابالنتق ق ق ق ق ق ق ق ققاابت واالس ق ق ق ق ق ق ق ققت تاء انا ق ق ق ق ق ق ق ققر
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-7-du-14-02-2017-jort-2017-

.014__2017014000071
( )12قانون أساسي عدد  26لسنة  2012مؤر  2أوت  2012يتعل لافحة اخرهاب ومنع وسل ا موا
انار http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-26-du-07-08-2015-jort-2015-
.063__2015063000261
( )10ققانون أساسقي عقدد  9لسقنة  2019مقؤر  23جققان ي  2019يتعلق بتنققيح وإمتقام الققانون ا ساسقي عققدد
 26لس ق ق ققنة  2012امل ق ق ققؤر  2أوت  2012املتعلق ق ق ق لافح ق ق ققة اخره ق ق ققاب ومن ق ق ققع وس ق ق ققل ا مق ق ق قوا انا ق ق ققر
.http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019-9-du----jort-2019-009__2019009000091
( )19ا مر احللومي عدد  232لسنة  2012املؤر  9جوان  2012انار
.http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta20177373.pdf
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وربققط الصققلة مققع اهليوققات واآلليققات الو نيققة والدوليققة الناأققطة
وتلوين قوات ا من الدا لي اجملا .

جمققا حقققوق اخنسققان وتوعيققة

 -10كمققا وقّعققت مثققاين هيوققات عموميققة ( )20سققبتمرب  2010علققو مققذكرة ت ققاهم خرسققاء
رابطققة اهليوققات العموميققة املسققتقلة هبققد تققدعيم التعققاون وتنسققي اجلهققود والقربام واملشققاريع بينهققا
تعزيزا لثقافة املوا نة ومحاية حلقوق اخنسان.

الباب الثاين
املعلو ا املتعلقة علر يجريف اخلصروص بتنفيرذ املروا رن  0إىل  92رن
العهر ،مبا ذل ا يتعلق نها ابلتوصيا السابقة للجنة
 -0اإلطا الرستو يالقانوين لتنفيذ العهر (املا )9
 -19خبص ققوم الت ققدابري املتعلق ققة إبدرا أحل ققام العه ققد ابللام ققل النا ققام الق ققانوين ال ققو ين
وتن يذا لل صل  20من الدستور تستوع املناومة القانونية االت اقيقات الدوليقة املصقادق عليهقا
ومتنحها سلطة أعلو من القوانني الدا لية وأقل من الدستور و ل ابعتماد العديد من الطرق:
•

التنص ققي صق قراحة عل ققو اعتم ققاد املع ققايري الدولي ققة القق قوانني الدا لي ققة كمرج ققع
للق ققانون ح ققد ات ققم م ققن لق ق م ققا ج ققاء ابل ص ققل ا و م ققن الق ققانون املتعلق ق
لافحققة اخرهققاب ومنققع وسققل ا مقوا مققن كونققم "يققدعم اجملهققود الققدوي هققذا

اجمل ققا بق ققا للمع ققايري الدولي ققة و إ ققار االت اقي ققات الدولي ققة واخقليمي ققة والثنائي ققة
املصق ققادق" أو ابل ص ق ققل ا و مق ققن الق ق ققانون املتعل ق ق نق ققع االجت ق ققار اب أ ق قققام
وملافحت ققم ال ققذي "يه ققد إىل دع ققم التنس ققي ال ققو ين والتع ققاون ال ققدوي جم ققا
ملافح ققة االجت ققار اب أ قققام إ ققار االت اقي ققات الدولي ققة واخقليمي ققة والثنائي ققة
املصادق عليها".
 -20وقققد سققب اعتمققاد هققذا التوجققم قبققل دسققتور  2014مققن ققال القققانون ا ساسققي عققدد
 23لسنة  2013املتعل ابلعدالة االنتقالية(.)21
•

__________

إدرا مجل ققة احلق ققوق وا حل ققام املنص ققوم عليه ققا بع ق ق املع ققايري الدولي ققة
الققانون القو ين كققانون الق قاء علقو العنقف ضقد املقرأة القذي نق صقراحة علققو
ع ققدم التميي ققز ب ققني اجلنس ققني واملس ققاواة واحق قرتام اللرام ققة اخنس ققانية أو تعري ققف
التمييز ضد املقرأة وفققا الت اقيقة الق قاء علقو مجيقع أأقلا التمييقز ضقد املقرأة أو
تعريف العنف الوارد اخعالن العاملي للق اء علو العنف ضد املرأة.

( )20تتثمققل هققذه اهليوققات اهليوققة العليققا املسققتقلة لالنتقققاابت واهليوققة الو نيققة مللافحققة ال سققاد واهليوققة العليققا املسققتقلة
لالتصققا السققمعي البصققري واهليوققة الو نيققة للوقايققة مققن التعققذي وهيوققة الن ققا إىل املعلومققة واهليوققة الو نيققة حلمايققة
املعطي ققات الشقص ققية واهليو ققة الو ني ققة مللافح ققة االجت ققار اب أ قققام واهليو ققة العلي ققا حلق ققوق اخنس ققان واحل ق قرايت
ا ساسية.
( )21قانون أساسي عدد  23لسنة  2013مؤر  24ديسمرب  2013يتعل إبرساء العدالة االنتقالية وتنايمها
انار http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-53-du-24-12-2013-jort-2013-
.105__2013105000531
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 -21كما ن ال صل  6من قانون هيوة حقوق االنسقان علقو أنقم "تتعهقد اهليوقة أبي مسقنلة
تتعلق ابحقرتام ومحايققة وتعزيققز حقققوق اخنسققان واحلقرايت كونيتهققا ومشوليتهققا وترابطهققا وتلاملهققا
بقا للمواثي واخعالانت واملعاهدات الدولية املصادق عليها ."...
•

مالءمة القوانني مع املعايري الدولية :إبحدا جلنة قيادة ملشروع مالءمقة الققوانني
للدستور وللمعايري الدوليقة صقاحل العالققة مقع اهليوقات الدسقتورية واجملتمقع املقدين
وحقوق اخنسان للعمل علو مراجعة القوانني هذا الغر .

 -22ومت تركيققز جلققان وزاريققة مثققل جلنققي مراجعققة جملققة اخج قراءات اجلزائيققة واجمللققة اجلزائيققة بققوزارة
العققد واللتققني تقومققان ابستشققارات الو نيققة واجلهويققة حققو نتيجققة أعماهلمققا .وقققد عرضققت اللجنققة
ا وىل تقريرها ااتامي علو رئيس احللومة أفريل .2019
 -23كما اللن هليوة حقوق االنسقان اققرتاي مقا تقراه
املعايري الدولية.

جمقا مالءمقة النصقوم التشقريعية مقع

 -24خبصوم تطبي العهد من قبل الق اء صدرت عدة أحلام من بينها:
•

حلقم ىلمققة ابتدائيققة بتققونس بتققاريخ  9جويليققة  2010أقققرت فيققم حق امقرأة
تغيري جنسها الضطراب هويتها اجلنسية .واعتمدت احمللمة علو املادة  12مقن
العه ققد وفق ققم ق ققاء احمللم ققة ا وروبي ققة حلق ققوق اخنس ققان املتعلق ق ابحق قرتام احلي ققاة
اااصة.

•

حلقم القدائرة اجلنائيقة ابحمللمققة االبتدائيقة أبراينقة بتقاريخ  31ديسققمرب 2012
ض ققمان حرم ققة املس ققلن ح ققني أق ققرت "أن ال ققن الدس ققتوري لس ققنة  2014ك ققان

تلريسقا لعهققود دوليققة واستوناسقا بتجققارب مقارنققة انطالقققا مقن كونيققة القققيم وتعققدد
احل ققارات ا ن ق العهققد الققدوي للحقققوق املدنيققة والسياسققية لسققنة 1966
املادة  12منقم علقو أنقم ال جيقوز تعقري أي أقق علقو ةقو تعسق ي أو وقري
قققانوين لتققد ل صوصققياتم أو أس قرتم أو بيتققم أو مراسققالتم وال ي محققالت
وققري قانونيققة متققس أققرفم أو مسعتققم .كمققا ن ق ال صققل  12مققن اخعققالن العققاملي
حلق ققوق اخنس ققان أن لل ققل أ ققق احل ق ق ع ققدم الت ققد ل حيات ققم اااص ققة
وعائلتققم ومس ققلنم ومراس ققالتم أو االعت ققداء عل ققو أ ققرفم ومسعت ققم .ويتمت ققع كققل ف ققرد
ابحلماية القانونية ضد هذه املمارسات وبدون هذا السر سقتنعدم احلريقة" وانتهقو

إىل بطالن إجراءات املدامهة والت تي نتيجة لعدم احقرتام ال قماانت الواجبقة
حرمة املسلن.
•

 20س ققبتمرب

لب ققات النياب ققة العمومي ققة ابحمللم ققة االبتدائي ققة بقرمبالي ققة املؤر ققة
 2016ق ققية "فيصققل بركققات" حققني اعتققربت أنققم "ال مقراء أ ّن التعققذي يع قدّ

من االنتهاكات اجلسقيمة حلققوق اخنسقان بققا للققانون القدوي حلققوق اخنسقان
بوجم عام واالت اقيات الدولية واخقليمية املصادق عليها من قبل الدولة التونسية
بوجققم ققام مققن ل ق املققادتني الثالثققة وااامسققة مققن اخعققالن العققاملي حلقققوق
اخنس ققان امل ققؤر  10ديس ققمرب  1940وامل ققادة الس ققابعة م ق قن العه ققد ال ققدوي
ااام ابحلقوق املدنية والسياسية ( )...وال صل  2من امليثاق اخفريققي حلققوق
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اخنسقان( )...وال ممقاراة أ ّن مصقادقة الدولقة التونسققية علقو ات اقيقة ا مقم املتحققدة
ملناه ة التعذي ووريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينققة وج ق القققانون عققدد  29لسققنة  1900املققؤر  11جويليققة 1900
يعتققرب اخنرا ققا منه ققا السياس ققة الدولي ققة مللافح ققة التع ققذي وإق قرارا مللان ققة مب ققدأ
احلاققر املطل ق للتعققذي كنحققد املبققادئ ا ساسققية الققي هتققم الناققام العققام الققدوي
وكقاعدة دولية مرة تندر ضمن اجلوهر الثابت حلقوق اخنسان الذي ال يقبقل
أي اسققتثناءات بقققا حلققام املققادة  24مققن ات اقيققة فيينققا لقققانون املعاهققدات"
مقققرة اب ثققر الرجعققي جلرالققة التعققذي وأن اهلالق فيصققل بركققات تعققر للتعققذي
روققم أن اجلرالققة حققدثت سققنة  1991اتريققخ مل يققدر فيققم بعققد القققانون اجلزائققي
تل اجلرالة ومل يتم ل إال سنة .1990

 -22أمققا التققدابري املتقققذة لتحسققيس وتلققوين الق ققاة معاهققدات حقققوق اخنسققان فقققد مت
القيققام بققدورات دراسققية للق ققاة املباأ قرين حققو املعاهققدات وتطبيقهققا ودورات تلوينيققة ختصصققية
ل ائققدهتم جمققا املعققايري الدوليققة ملناه ققة التهريق واالجتققار مشلققت  122قققا بققني ق ققاة نيابققة
عمومي ققة وحتقي ق بلام ققل ت قراب اجلمهوري ققة ومجي ققع امللحق ققني الق ققائيني ( )2010-2012و20
ق ققاة مرج ققع مناه ققة االجت ققار اب أ قققام وع ققدة دورات لق ققاة ا س ققرة والنياب ققة العمومي ققة
امللل ني بق ااي العنف ضد املرأة بلافة احملاكم االبتدائية الغر (ملح .)2
 -26قام ققت وزارة ال ققدفاع ال ققو ين إبرسق قاء ب ق قرانم متلام ققل لت ققدريس م ققادة حق ققوق اخنس ققان
والق ققانون ال ققدوي اخنس ققاين ا كادالي ققات وامل ققدار العس ققلرية ققال كام ققل مراح ققل التل ققوين
لرتسيخ املبادئ اللونيقة حلققوق اخنسقان واحقرتام املواثيق الدوليقة أثنقاء تقد الت العسقلريني علقو
امليققدان .كمققا تتققوىل تلققوين كبققار القيققادات العس قلرية واملدنيّققة عهققد الققدفاع الققو ين مققن ققال
دورات دراسقية تت قمن مقادة حقققوق اخنسقان .ف قال علقو مشققاركة عديقد املمثلقني عقن الققوزارة
الندوات والدورات والدرو الو نية والدولية اجملا .
 -22أمققا فيمققا يتعل ق برتكيققز احمللمققة الدسققتورية فقققد اقت ققو الدسققتور أنققم تققد ل ا حلققام
املتعلقققة هبققا حيققز التن يققذ عنققد اسققتلما تعيققني أع ققاء أو تركيبققة هلققا .وإىل لق احلققني أهحققدثت
هيوققة وقتيققة ملراقبققة دسققتورية مشققاريع الق قوانني ابلقققانون عققدد  14لسققنة  )22(2014وأصققدرت 12
قرار إىل واية أكتوبر .)23(2010
 -20ن ق القققانون عققدد  20لسققنة  2012املتعل ق بتناققيم احمللمققة الدسققتورية( )24علققو أهنققا
يعني كل  4منهم تباعا من جملس نواب الشع واجمللس ا علقو للق قاء
ترتك من  12ع وا ّ
ورئققيس اجلمهوريققة .وقققد انتقق جملققس نقواب الشققع ع ققوة واحققدة وتعققذر عليققم انتقققاب البقيققة
لعدم احلصو علو اولبية الثلثني.
__________

( )22ققانون أساسقي عقدد  14لسقنة  2014مقؤر
الق ق ق ق ق قوانني انا ق ق ق ق ققر http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2014-14-du-18-04-2001-jort-2014-
.032__201403200014
( )23الرجوع ملوقع .https://legislation-securite.tn/ar
( )24ق ق ققانون أساس ق ققي ع ق ققدد  20لس ق ققنة  2012م ق ققؤر  3ديس ق ققمرب  2012يتعل ق ق ق ابحمللم ق ققة الدس ق ققتورية انا ق ققر
.http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2015501.pdf
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 -29أما ابلنسبة لرتكيز مؤسسة و نية حلقوق اخنسان متطابقة مع الدسقتور ومبقادئ ابريقس
فقققد صققدر قققانون هيوققة حقققوق اخنسققان بع ققد استشققارات و نيققة وجهويققة مققع خمتلققف اال قرا
مراقبة احرتام حققوق اخنسقان
املعنية .وتتمتع اهليوة بصالحيات ومهام موسعة تتمثل اب سا
ومحايتهق ققا وتعزيزهق ققا وتطويرهق ققا ورصق ققد كق ققل حق ققاالت االنتهاكق ققات اجملق ققا وإج ق قراء التحقيقق ققات
والتح قرايت ال ققرورية بش ققنهنا واخت ققا مجي ققع اخج قراءات والت ققدابري القانوني ققة ملعاجلته ققا .وحيج ققر ك ققل
تد ل من أية جهة كانت سري أعماهلا.
 -30ويشرتط أع اء اهليوة الت ر التام ويتمتعقون ابالسقتقاللية النتققاهبم مقن جملقس نقواب
الشع وابحلصانة ملمارسة مهامهم وفقا للدستور والقانون وهلم ناام أتجري ام.
 -31تتمت ققع اهليو ققة ابالس ققتقاللية اخداري ققة واملالي ققة وفق ققا لل ص ققل الراب ققع م ققن الق ققانون ع ققدد 24
لسققنة  .2010وترصققد هلققا ميزانيققة مسققتقلة تهعققدها وتهناقشققها أمققام جملققس ن قواب الشققع وتهن ققذها
ابستقاللية دون مراقبة مسبقة.
 -32مت فققتح ابب الرتأققحات لع ققوية جملققس اهليوققة بق قرار رئققيس اللجنققة االنتقابيققة جل ققس
 12في ري .2019
نواب الشع

 -9العرالة االنتقالية (املوا  3ي 6ي 2ي 2ي 00ي)96
 -33ضققبط القققانون ا ساسققي عققدد  23لسققنة  2013جمققاالت العدالققة االنتقاليققة كشققف
احلقيق ققة وح ق ق ال ققذاكرة واملس ققاءلة واحملاس ققبة وج ققرب ال ققرر ورد االعتب ققار وإص ققالي املؤسس ققات.
وأحد هيوة احلقيقة واللرامة ملتابعة حسن تن يذ ل املسار.
 -34ن ذت اهليوقة العديقد مقن ا نشقطة قال فقرتة عهقدهتا .وققدمت تقريرهقا النهقائي 31
ديس ققمرب  2010وفق ققا ملقت ققيات الق ققانون امل ققذكور( )22وللرائس ققات ال ققثال  .وم ققن أه ققم االنش ققطة
املنجزة:
•

جما جرب ال رر ورد االعتبار

 -32صادقت اهليوة سقنة 2016علقو دليقل البحق والتقصقي احملقدد خجقراءات وتقدابري تلققي
املل ات والتحقيق فيهقا .وققد بلق عقدد املل قات املودعقة إىل حقني ا تتقام اآلجقا  627220مل قا
تقدم هبا أفراد ومجاعات .ومشلت هقذه املل قات "املنطققة ال قحية" ووطقت خمتلقف احلقق الزمنيقة
احمل ق ّددة ضققمن عهققدة اهليوققة .كمققا قامققت بب ق  14جلسققة مسققاع علنيققة وسققائل اخعققالم مققن
بينها  9جلسات ال سني  2012و 2010وتعهدت بعدد  497624جلسات سرية.
 -36قهققدر ع ققدد املل ققات بع ققد عملي ققة ال ققرز ا وي ب ق ق  16102انته ققاك حلق ققوق االقتص ققادية
واالجتماعية والثقافية و 30400انتهاك حلقوق مدنية وسياسية من بينها  14984انتهاكا جسيما
حلقوق اخنسان.
 -32متققت معاجلققة  13586مطل ق تققد ل عاجققل ضققمت ققدمات مق ّدمققة مققن وزارات امل قرأة
الصققحة .و ققال كامققل فققرتة عم قل وحققدة
وا سققرة والط ولققة وكبققار السققن والشققؤون االجتماعيققة و ّ
__________

( )22انار .http://www.ivd.tn/rapport/doc/1.pdf
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العنايققة ال وريققة والتققد ل العاجققل أصققدرت اهليوققة  537ق قرار تققد ل ل ائققدة ال ققحااي بقيّققة مجليققة
تناهز  3,3مليون دينار.
•

جما املصاحلة

 -30ص ققادقت اهليو ققة س ققنة  2012عل ققو دلي ققل إجق قراءات التحل ققيم واملص ققاحلة احمل ققدد ملع ققايري
املصققاحلة .كمققا أصققدرت تطبيقققا للقققانون وبنققاء علققو توصققيات االستشققارة الو نيققة حققو الققربانم
الشامل جلرب ال رر ورد االعتبار ل قحااي انتهاكقات حققوق اخنسقان (مقار  -ديسقمرب )2012
الق قرار اخ ققاري العققام عققدد  11لسققنة  2010املققؤر  29مققاي  2010املتعل ق عققايري جققرب
ال ق ققرر ورد االعتبق ققار .واختق ققذت تبعق ققا لق ققذل  10قائمق ققات ق ق قرارات فرديق ققة لتعق ققوي ضق ققحااي
()26
االنتهاكات في ري 2019
 -39كم ققا مت إكس ققاء مخس ققة قق قرارات حتليمي ققة ابلص ققيغة التن يذي ققة م ققن ال قرئيس ا و حمللم ققة
االسققتونا بتققونس متعلقققة بتسققوية وضققعية ضققحااي انتهاكققات حقققوق اخنسققان عققرب ليققة التحلققيم
واملصاحلة حس بال اهليوة بتاريخ  13جويلية .2010
•

جما كشف احلقيقة واصالي املؤسسات وح

الذاكرة

 -40نامققت اهليوققة ملتقيققات حققو ضققرورة إحققدا مؤسسققة اصققة حل ق أرأققيف العدالققة
االنتقالية وحو إصالي مؤسسات الدولة ملنع إعادة ارتلاب االنتهاكات.
•

جما املساءلة واحملاسبة

 -41عهد قانون العدالقة االنتقاليقة فصقلم السقابع ا تصقام املسقاءلة واحملاسقبة إىل اهليوقات
والسققلطات الق ققائية واخداريققة .ومت تركيققز  13دائققرة خمتصققة العدالققة االنتقاليققة (تققونس وبنققزرت
وانبققل وسوسققة وص ق اقس وسققيدي بوزيققد وقققابس ومققدنني وق صققة والقص قرين واللققا والقققريوان
واملنس ققتري) وتعه ققدت ب ق ق ق 22مل ققف االنتهاك ققات اجلس ققيمة حلق ققوق اخنس ققان (كالقت ققل العم ققد
والتعذي واال ت اء القسري) وهي ال تزا علو بساط النشر و جلساهتا ا وىل (ملح .)3
التعلي علو قرار جملس نواب الشع

مار 2010

 -42عققد اجمللققس جلسققة عامقة مققار  2010وقققرر عققدم التمديقد عهققدة اهليوققة بتصقويت 60
انئ وابحت ان انئبني .وواصلت اهليوة اعماهلا إثر ل وفقا لل صل  10من الققانون االساسقي
عدد  23لسنة  2013إبحالة العديد من الق ااي للدوائر املقتصة معتربة أهنا الوحيدة القي تققرر
جدوا التمديد وج قرار معلل وأهنا تلت قي إبعقالم جملقس نقواب الشقع بقذل لتملينقم مقن
تشليل جلنة للنار توصياهتا وأ ذ االحتيا ات والتدابري الالزمة عند انتهائها من مهامها.
 -43قق ّقررت احمللمققة اخداريققة حلققم اسققتعجاي اخ ن بتوقيققف ق قرار جملققس هيوققة احلقيقققة
واللرامق ققة املق ققؤر  3جويليق ققة  2010املتعل ق ق ب ق ققبط إج ق قراءات ا عمق ققا ااتاميق ققة وإج ق قراءات
التصق ية جزئيققا خبصققوم إجققراءات التسققليم وإحالققة أصققوالت اهليوققة إىل جهققات أ ققرا إىل حققني
البققت الققدعوا ا صققلية الققي وردت علققو اهليوققة مققن قبققل وزيققر أمققالك الدولققة والشققؤون العقاريققة
بتاريخ  2جان ي .2019
__________

( )26الرجوع ملوقع اهليوة .http://www.ivd.tn
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 -44ووف ن احللم فقد أ نت احمللمة أبن تواصل اهليوقة أعمقا التصق ية دون وريهقا مقن
ا عمققا إىل وايققة  31مققاي  2019وأال تقققوم أبيققة إجقراءات تنققدر ضققمن ا عمققا ا صققلية
للهيوة الي ن عليها قانون العدالة االنتقالية.

 -3كافحة الفسا (املوا  00ي 92ي)96
 -42تن يذا للدستور صقدرت مجلقة مقن الققوانني تقتالءم مقع املعاهقدة ا مميقة مللافحقة ال سقاد
وتراع ققي املؤأق قرات  1652و 1656ه ققدا التنمي ققة املس ققتدامة و اص ققة جم ققا تركي ققز احلوكم ققة
الرأيدة وملافحة ال ساد وإرساء الش افية مجيع املستوايت وتتمثل :
•

القققانون ا ساسققي عققدد  22لسققنة  2016املتعلق ابحلق الن ققا للمعلومققة
وال ققذي د ققل حي ققز التطبيق ق أفري ققل  2012ومت وجب ققم إح ققدا هيو ققة الن ققا
للمعلومة .انطلقت اهليوة مهامها قال  2012إثقر انتققاب أع قاءها مقن
قبققل جملققس نقواب الشققع  .ومت متلينهققا مققن املقوارد الالزمققة .وقققد تعهققدت بقرابققة
 200ملف وأصدرت أكثر من  200قرار.

•

الق ق ققانون ا ساسق ق ققي ع ق ققدد  22لسق ق ققنة  )20(2016املتعل ق ق ق ابلقط ق ق ق الق ق ق ققائي
االقتصققادي واملققاي ب ققدائرة ىلمققة االس ققتونا بتققونس وخي ققت ابلبح ق والتتب ققع
والتحقيق واحللققم اجلقرائم االقتصققادية واملاليققة املتشققعبة و اجلقرائم املرتبطققة هبققا
الطق ققورين االبتق ققدائي واالس ق قتونا  .ومتق ققت تسق ققمية  11قاضق ققي حتقي ق ق
و لقق
ومسق ققاعدين أو لوكيق ققل اجلمهوريق ققة وق ق ققاة بق ققدائرة االهتق ققام وابلق ققدوائر احللميق ققة
اجل ق ق قرائم
ابلط ق ق ققورين االبت ق ق ققدائي واالس ق ق ققتونا وت ق ق ققدريبهم تقني ق ق ققات البح ق ق ق
االقتص ققادية والتع ققاون الق ققائي و ققرق التح ققري اااص ققة .كم ققا وق ققع إدرا ى ققور
ملافحة ال ساد برانم التلوين ا ساسي للق اة املعهد ا علقو للق قاء
ا ي من تلوين كافة الق اء هذا اجملا .

()22

 -46تعهققد القط ق ابلعديققد مققن الق ققااي ج قرائم وسققل ا م قوا وج قرائم الديوانققة والصققر
واجلبايققة واالسققتيالء علققو ا مقوا العموميققة وا رأققاء واالرتشققاء واسققتغال موظققف عمققومي صق تم
وخمال ة الرتاتي لتحقي فائدة ال وجم هلا لن سم أو لغريه أو لإلضرار ابخدارة (ملح .)4
•

__________

القانون ا ساسي عقدد  10لسقنة  2012املتعلق ابخبقال عقن ال سقاد ومحايقة
املبلغني :الذي أحد جلنة مشرتكة بني اهليوة ورائسة احللومة للبت مطالق
احلمايققة وتس قوية وضققعية املبلغققني عققن ال سققاد الققي بلغققت  9مطال ق منهققا  0ق قرارات
إبس ققناد احلماي ققة .ومن ققذ د ققو الق ققانون حي ققز الن ققا تلق ققت اهليو ققة س ققنة 22 2012
مطلب ققا احلماي ققة .كم ققا قام ققت إبحال ققة  2دع ققاوا جزائي ققة م ققن اج ققل التنلي ققل
بلغني.

( )22قققانون أساسققي عققدد  22لسققنة  2016مققؤر

 24مققار  2016يتعل ق ابحل ق

الن ققا إىل املعلومققة اناققر

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-

.026__2016026000221
( )20ق ققانون أساس ققي عق ققدد  22م ققؤر

 6ديس ققمرب  2016يتعلّق ق ابلقط ق ق الق ققائي االقتصق ققادي وامل ققاي اناق ققر
.http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-77-du----jort-2016-104__2016104000771
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•

الق ق ققانون ا ساس ق ققي ع ق ققدد  29لس ق ققنة  2012املتعلق ق ق هبيو ق ققة احلوكم ق ققة الرأ ق ققيدة
وملافحققة ال س قاد الققي يققتم حاليققا انتقققاب أع ققاء جملسققها التسققعة .ضققمن هققذا
القانون والقانون ا حلام املشقرتكة للهيوقات الدسقتورية تتمتقع اهليوقة ابالسقتقاللية
اخدارية واملالية ورصد هلا ميزانية مستقلة.

 -42تتمتع اهليوة احلالية ابملوارد البشرية واملادية ملمارسة مهامها (ملح .)2
•

القانون عدد  46لسنة  2010املتعل ابلتصريح ابمللاسق واملصقاحل و لافحقة
اخثقراء وققري املشققروع وت ققارب املصققاحل :وضققعت اهليوققة منصققة اللرتونيققة للتصقريح
ع ق ققن بع ق ققد وتلق ق ققت  22032تص ق ققرحيا م ق ققن بينه ق ققا  23229تص ق قريح ع ق ققن بع ق ققد
و 10226تصريح ورقي(.)29

•

القانون ا ساسي حمللمة احملاسبات املصادق عليم بتاريخ  16أفريل .2019

 -40ترتيبيا مت اصدار:
•

ا مق ققر احللق ققومي عق ققدد  1120لسق ققنة  2016املتعل ق ق خب ق قالاي احلوكمق ققة وضق ققبط
مشققموالهتا( )30ومت تركيزهققا معاققم الققوزارات .وتققربز مهامهققا أساسققا السققهر
عل ققو حس ققن تطبيق ق مب ققادئ احلوكم ققة والوقاي ققة م ققن ال س ققاد واملس ققامهة وض ققع
الق قربام واالسق قرتاتيجيات الو ني ققة والقطاعي ققة و ط ققط العم ققل لتلق قريس احلوكم ققة
والوقايققة مققن ال سققاد والسققهر علققو حسققن تن يققذها والقيققام بتقييمهققا .كمققا تتعهققد
حب ققاالت التبلي ق ومتابعته ققا ومتابع ققة مل ققات ال س ققاد فيم ققا اخت ققذ أ ققنهنا ومآهل ققا
واخحصائيات حوهلا سواء تل الي هي ىل تدقي أو موضوع مهمة رقابية

•

ا م ققر احلل ققومي ع ققدد  416لس ققنة  2010املتعلق ق بتنق ققيح وإمت ققام ا م ققر ع ققدد
 1039لسنة  2014املتعل بتنايم الص قات العمومية.

 -49وعلققو املسققتوا العملققي أع ققدت اهليوققة الو نيققة مللافح ققة ال سققاد اس قرتاتيجية و ني ققة
تت من واايت وأهدا من بينها:
•

•

تش ققجيع املش ققاركة اجملتمعي ققة ال اعل ققة ودور امل ق قوا ن ا ساس ققي
الرامية إىل إرساء احلوكمة الرأيدة وملافحة ال ساد.
حتسني الش افية والن ا إىل املعلومة
املوارد والن قات العمومية.

()31

جه ققود الدول ققة

جما تنايم املرفق العمقومي والتصقر

__________

( )29الرجوع ملوقع اهليوة .www.inlucc.tn
( )30أمققر حلققومي عققدد  1120لسققنة  2016مققؤر  12أوت  2016يتعل ق إبحققدا ققالاي احلوكمققة وضققبط
مش ق ق ق ققموالهتا انا ق ق ق ققر http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-
.2016-1158-du-12-08-2016-jort-2016-074__20160740115832
( )31االس ق ق قرتاتيجية الو ني ق ق ققة للحوكم ق ق ققة الرأ ق ق ققيدة وملافح ق ق ققة ال س ق ق ققاد  2020-2016انا ق ق ققر http://www.undp-
aciac.org/publications/ac/compendium/tunisia/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2016-

.2020.pdf
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•

تدعيم املساءلة واملسؤولية للحيلولة دون اخفقالت مقن العققاب ول قمان املسقاواة
بني مجيع املوا نني أمام القانون دون متييز.

 -20تلقت اهليوة وفقا لتقريرها السنوي  )32(2012ما يلي:
•

 9109عري ة منها  2223تندر ضمن ا تصاصاهتا ومتت إحالة  242مل ا
علو الق اء.

•

 2229ل إرأادات ومتابعة مآ مل ات مودعة لديها.

نطققاق ليققات التعققاون والتنسققي بققني الق ققاء ووزارة العققد واهليوققة الو نيققة مللافحققة
-21
ال سققاد قامققت اخدارة العامققة للشققؤون اجلزائيققة إبحققدا ملتق ملتابعققة ق ققااي ال سققاد املققاي الققي
حتيلها اهليوة علو الق اء بلافة ىاكم اجلمهورية.
 -22أما علو مستوا القط الق ائي فتم ختصي دفرت ام لت مني اخحاالت الواردة
من اهليوة ومتابعتها والبح فيها وهو دفرت متاي للهيوة عند ل أي است سار.
 -23أبرم ققت ج ققل ال ققوزارات والعدي ققد م ققن املؤسس ققات العمومي ققة ات اقي ققات أق قراكة م ققع اهليو ققة
وأصققدرت العديققد منهققا مققذكرات دا ليققة لتققدعيم عمققل ققالاي احلوكمققة علققو و قرار وزارة الققدفاع
الققو ين الققي كل ققت الت قديققة العامققة للققوات املسققلحة كهيلققل إداري خمققت ّ بتلقققي بالوققات اهليوققة
املتعلقة بشبهات فساد.
 -24كم ققا اخنر ققت وزارة الدا لي ققة مش ققروع ت ققدعيم احلوكم ققة الرأ ققيدة واملس ققاءلة العمومي ققة
ابلتعققاون مققع ب قرانم ا مققم املتحققدة اخمنققائي والوكالققة اللوريققة للتعققاون الققدوي .وهققي تع ق ّد حاليققا
مدونققة سققلوك ق قوات ا مققن الققدا لي ابملراكققز النمو جيققة إ ققار جتربققة املقاربققة اجلديققدة لشققر ة
اجلوار ا يتالءم مع مبادئ احلوكمة الرأيدة وملافحة ال ساد.
 -22تعليقا علو القانون عدد  62لسنة  )33(2012املتعل ابملصاحلة اجملا االداري فهو
يعتققرب متمققا مققع مسققار العدالققة االنتقاليققة القتصققاره علققو املققوظ ني العمققوميني الققذين قققاموا بتن يققذ
تعليمات رؤسائهم دون حصوهلم علو من عة مادية جراء االعما الي ارتلبوها.

 -0عرم التمييز ياملسايا بني الرجال يالنساء (املوا  9ي 3ي 94ي)96
 -26ن ق الدسققتور علققو مجلققة مققن ا حلققام الققي متنققع التمييققز جبميققع أأققلالم وتلققر مبققدأ
املساواة فقد جاء تو وتم ان الدولقة ت قمن املسقاواة احلققوق والواجبقات بقني مجيقع املقوا نني
واملوا ن ققات والع ققد ب ققني اجله ققات .وأق ققر ابن اخدارة العمومي ققة ت ققنام وتعم ققل وفق ق مب ققادئ احلي ققاد
واملسقاواة (فصقل  )12وأن املقوا نني واملوا نقات متسقاوون احلققوق والواجبقات وهقم سقواء أمققام
القانون من وري متييز (ال صل  )21وأن الدولة ت قمن تلقافؤ ال قرم بقني الرجقل واملقرأة حتمقل
خمتلف املسقؤوليات و مجيقع اجملقاالت وتسقعو إىل حتقيق التناصقف بقني املقرأة والرجقل اجملقالس
__________

( )32الرجوع ملوقع اهليوة .http://www.inlucc.tn/
( )33قان ققون أساسققي عققدد  62لسققنة  2012مققؤر

 24أكتققوبر  2012يتعلق ابملصققاحلة

اجملققا اخداري اناققر

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-62-du-24-10-2017-jort-2017-

.085__2017085000621
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املنتقبة (ال صل  .)46كما حيمل علو الدولة توفري مجيع أنقواع احلمايقة للقل ا قا دون متييقز
(ال صققل  )42ومحاي ققة ا أقققام وي اخعاق ققة مققن ك ققل متييققز (ال ص ققل  )40وي ققمن احل ق
ىاكمة عادلة اجل معقو واملساواة أمام الق اء (ال صل .)102
ال صل  12مبقدأ التمييقز اخجيقاي حيق نق "تسقعو الدولقة علقو حتقيق
 -22كما كر
العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة والتقوازن بقني اجلهقات اسقتنادا اىل مؤأقرات التنميقة واعتمقادا
علو مبدا التمييقز اخجيقاي" .وجقاء ابل صقل  139أن اجلماعقات احملليقة تعتمقد ليقات الدالقرا يقة
التشاركية ا تعنيم من تساو احلقوق والواجبات.
 -20تطبيقق ققا لتل ق ق املقت ق ققيات يق ققتم حاليق ققا مراجعق ققة الق ق قوانني الو نيق ققة ق ققا يسق ققمح الءمتهق ققا
ابلدسققتور وابملعاهققدات الدولي ققة املصققادق عليهققا م ققن ققال جلنققة القي ققادة احملدثققة للغققر (انا ققر
ال قققرة  .)14وأحققد ال صققل  41مققن القققانون هيوققة حقققوق االنسققان جلنققة فرعيققة مللافحققة مجيققع
األا التمييز.
 -29من أهم النصوم امللرسة لعدم التمييز واملساواة:
•

جمل ققة اجلماع ققات احمللي ققة ال ققي نص ققت عل ققو مراع ققاة املس ققاواة وتل ققافؤ ال ققرم ب ققني
اجلنسني

•

ال ق ققرة  4م ققن ال ص ققل  10م ققن الق ققانون االساس ققي ع ققدد  12لس ققنة 2019
املتعل ابمليزانية الذي ن علو اعدادها وفقا اهدا ومؤأرات ت من املسقاواة
وتلافؤ ال رم بني النساء والرجا وعموما بني كافة فوات اجملتمع دون متييز.

•

القققانون عققدد  46لسققنة  2012املققنقح للققانون عققدد  40لسققنة  1922والققذي
الققنح للققل مققن الوالققدين صققالحية اسققتقرا واثئق السق ر والرت ققي فيققم لألبنققاء
القصر الذي كان حلرا علو ا ب.

()34

 -60وللت ققذكري ف ققان الق ققانون االساس ققي للوظي ققة العمومي ققة وجمل ققة الش ققغل تنص ققان عل ققو ع ققدم
التميي ققز ب ققني اجلنس ققني القط ققاعني الع ققام واا ققام ق قا ي ققتالءم م ققع مقت ققيات ال ص ققل  40م ققن
الدستور (علو أسا الل اءة واالنصا ).
 -61وعلققو املسققتوا املؤسسققايت أحققد جملققس النا قراء للمسققاواة وتلققافؤ ال ققرم بققني امل قرأة
والرجققل( )32هبققد إدمققا مقاربققة النققوع االجتمققاعي التقطققيط والربجمققة وامليزانيققة للق ققاء علققو
مجيع أألا التمييز بني املرأة والرجل وحتقي املساواة بينهما احلقوق والواجبات.
 -62وتبن ق ققت ت ق ققونس جق ق قوان  2010ااط ق ققة الو ني ق ققة ملنسس ق ققة الن ق ققوع االجتم ق ققاعي لل ق ققرتة
 2020-2016هبققد إدرا هققذه املقاربققة التقطققيط والربجمققة وامليزانيققات خمتلققف اجملققاالت
التنموية متاأيا مع ما ت قمنم خمطقط التنميقة  2020-2016واهلقد ااقامس للتنميقة املسقتدامة
و اصة املؤأر .251
__________

( )34قققانون أساسققي عققدد  12لسققنة  2019مققؤر  13في ققري  2019يتعل ق ابلقققانون ا ساسققي للميزانيققة اناققر
.http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019-15-du----jort-2019-015__2019015000151
( )32أمققر حل ققومي عققدد  626لسققنة  2016م ققؤر  22م ققاي  2016يتعل ق إبحققدا جمل ققس النا قراء للمس ققاواة
وتلافؤ ال رم بني املرأة والرجل انار .https://legislation-securite.tn/ar/node/45818
GE.19-11027
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 -63وجت ققدر اخأ ققارة إىل اح ققدا جلن ققة احلق قرايت ال ردي ققة واملس ققاواة قت ققو االم ققر الرائس ققي
عققدد  111لسققنة  2012املققؤر  13أوت  2012لتقققدمي مقرتحاهتققا خبصققوم اخصققالحات
املرتبطة ابحلرايت ال ردية واملساواة استنادا للدسقتور وللمعقايري الدوليقة .وققدمت اللجنقة تقريرهقا
أوت  )36(2010يت من عدة توصيات هي اآلن ىل نقا و ين.
 -64وعمليققا كرسققت مدونققة الس قلوك وأ القيققات العققون العمققومي لسققنة  )32(2014املسققاواة
كمبدأ حيلقم سقري املرافق العامقة دون متييقز علقو أسقا العقرق أو اجلقنس أو اجلنسقية أو القدين أو
املعتق ققد أو الق قرأي السياس ققي أو االنتم ققاء اجله ققوي أو الث ققروة أو املرك ققز ال ققوظي ي أو أي أ ققلل م ققن
أألا التمييز.
-0.0

ناهضة التمييز العنصر
 -62أصققدرت تققونس قققانوان للق ققاء علققو مجيققع أأققلا التمييققز العنصققري تن يققذا لتوصققيات
اللجنة االممية املعنية ابال ت اء القسري واستوناسا بتطور فققم ق قائها وابالت اقيقة ا مميقة اجملقا
صوصققا فيمققا يتعل ق بتعريققف التمييققز العنصققري .إ اقت ققو ال صققل  2منققم أنققم يقصققد بققم " كققل
ت رقققة أو اسققتثناء أو تقييققد أو ت ققيل يقققوم علققو أسققا العققرق أو اللققون أو النس ق أو ا صققل
القققومي أو االثققين أو وققريه مققن أأققلا التمييققز العنصققري علققو معققى املعاهققدات الدوليققة املصققادق
عليها والذي من أننم أن ينت عنم تعطيل أو عرقلقة أو حرمقان مقن التمتقع ابحلققوق واحلقرايت أو
ممارستها علو قدم املسقاواة أو أن ينقت عنقم حتميقل واجبقات وأعبقاء إضقافية .ال يعقد متييقزا عنصقراي
كققل ت رقققة أو اسققتثناء أو تقييققد أو ت ققيل بققني التونسققيني وا جان ق علققو أال يسققتهد ل ق
جنسية معينة مع مراعاة االلتزامات الدولية للجمهورية التونسية".
 -66يهققد هققذا القققانون إىل "الق ققاء علققو مجيققع أأققلا التمييققز العنصققري وماققاهره محايققة
للرامققة ال ققذات البش قرية وحتقيقققا للمس ققاواة ب ققني ا ف قراد التمتققع ابحلق ققوق وأداء الواجب ققات وفق ققا
حلققام الدسققتور واملعاهققدات الدوليققة املصققادق عليهققا مققن قبققل اجلمهوريققة التونسققية .وي ققبط هققذا
القانون اخجراءات واآلليات والتدابري الل يلة ابلوقاية من مجيع أألا ومااهر التمييز العنصري
ومحاية ضحاايه وزجر مرتلبيم".
 -62كمققا ققو ل ققحااي التمييققز العنصققري احلق اخحا ققة الن سققية واالجتماعيققة واحلمايققة
القانوني ققة واحلص ققو عل ققو التع ققوي الق ققائي الع ققاد واملناس ق  .وأق ققر التميي ققز العنص ققري كجرال ققة
مستقلة وقرهنا بارو تشديد بع احلاالت.
 -60وأحد القانون جلنة و نية ملناه ة التمييقز العنصقري ويقتم اعقداد مشقروع امقر حلقومي
يتعل ق ب ققبط مشققموالهتا وبتنايمهققا و ققرق تسققيريها .وتعققى هققذه اللجنققة أساسققا جبمققع ومتابعققة
خمتل ققف املعطي ققات ات العالق ققة وبتص ققور واقق قرتاي االسق قرتاتيجيات والسياس ققات العمومي ققة الل ي ققة
ابلق اء علو مجيع األا التمييز.

__________

( )36الرجوع للتقرير
.https://colibe.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/?lang=ar
( )32أمققر ع ققدد  4030لسققنة  2014مققؤر  3أكتققوبر  2014يتعل ق ابملصققادقة علققو مدونققة سققلوك وأ القيققات
العق ققون العم ق قومي اناق ققر http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2014-4030-du-03-
.10-2014-jort-2014-090__2014090040303
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 -69أمققا خبصققوم التققدابري املتقققذة مللافحققة التمييققز العنصققري علققو مسققتوا الق ققاء فإنققم
ال وجققود ي متييققز مهمققا كققان أققللم للولققو إىل العدالققة .وال يققرف أي مطل ق مققنح اجلنسققية
التونسية علو أسا التمييقز العنصقري .وجتقدر اخأقارة إىل أنقم سقياق التطبيق ال قوري للققانون
عققدد  20لسققنة  2010ص ققدر حلققم جزائ ققي عققن احمللم ققة االبتدائيققة بص ق اقس بتسققليط عقوب ققة
سجنية علو أم تلميذ بسب ارتلاهبا جلرالة متييز عنصري قائم علو أسا اللون ضد مدر .
 -20فيم ققا يتعل ق بتوض ققيح م ققا إ ا ك ققان ال ص ققل  40م ققن الدس ققتور ي ققن ّ عل ققو حا ققر صق قريح
للتمييققز علققو أسققا اخعاقققة قققانون ملافحققة التمييققز :لققون مل حيققل ل ق ال صققل علققو قققانون
ام مللافحة التمييز فإنم يتجم التذكري أبن القانون التقوجيهي عقدد  03لسقنة  2002املتعلق
ابلنهقو اب أققام املعقوقني ومحقايتهم صقدر قبقل مصقادقة تقونس علقو االت اقيقة االمميقة حلمايققة
حقوق االأقام وي اخعاقة .وهو يهد إىل "ضمان تلافؤ ال رم بني االأقام املعوقني
ووريهم من االأققام والنهقو هبقم ومحقايتهم مقن أي أقلل مقن اأقلا التمييقز" .ويقتم العمقل
حاليا علو مراجعتم استوناسا ابالت اقيقة ا مميقة وبتوصقيات اللجنقة املعنيقة حبققوق ا أققام وي
االعاقة الي توصي ابلتنصي علو احلار الصريح للتمييز علو ل ا سا .
 -21وتعتقرب اخعاقققة حاليقا مققن بققني حقاالت االست ققعا املشققددة للعقوبقة إ ا تعلقققت اجلرالققة
ابلتمييز العنصري أو ابلعنف ضد املرأة أو ابخجتار اب أقام.
-9.0

ناهضة الكراهية العنصرية يغريها ن أسباب التمييز
 -22نق ال صققل  22مققن املرسققوم عققدد  112لسققنة  2011املتعلق حبريققة الصققحافة والنشققر
علو أنم "يعاق ابلسجن من عام إىل ثالثة أعوام وخبطية من ألف إىل أل ي دينار كل من يدعو
مباأ ققرة بواس ققطة وس ققيلة م ققن الوس ققائل املبيّن ققة ابل ص ققل  20م ققن ه ققذا املرس ققوم إىل اللراهي ققة ب ققني
ا جن ققا أو ا داين أو الس ققلان و لق ق ابلتحق قري عل ققو التميي ققز واس ققتعما الوس ققائل العدائي ققة
أو العن ققف أو نش ققر أفل ققار قائم ققة عل ققو التميي ققز العنص ققري" .كم ققا أض ققا ال ص ققل  9م ققن ق ققانون
ملافحة التمييقز العنصقري أنقم "يعاقق ابلسقجن مقن عقام إىل ثالثقة أعقوام وخبطيقة ماليقة مقن ألقف
إىل ثالثة ال دينار أو إبحدا هاتني العقوبتني كل من يرتل أحد ا فعا التالية:
•

التحري علو اللراهية والعنف والت رقة وال صقل والعقز أو التهديقد بقذل ضقد
كل أق أو جمموعة أأقام أساسم التمييز العنصري

•

نشققر ا فلققار القائمققة علققو التمييققز العنصققري أو الت ققوق العنصققري أو اللراهيققة
العنصرية أبي وسيلة من الوسائل.

•

اخأادة مارسات التمييز العنصري عرب أي وسيلة من

•

تل ققوين جمموع ققة أو تنا ققيم يؤيّققد بصق ق ة واض ققحة ومتل ققررة التميي ققز العنص ققري أو
االنتماء إليم أو املشاركة فيم.

•

دعم ا نشطة أو اجلمعيات أو التنايمات ات الطابع العنصري "...

 -23ال يشلل التمييز العنصري ظر تشديد للعقوبة
مراجعة اجمللة اجلزائية إ ار مالءمتها مع املعايري الدولية.

GE.19-11027
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 -24وال متس وزارة العد دفرتا اصقا إبحصقائيات اجلقرائم املبينقة ابل صقل  22مقن املرسقوم
عدد  112وال ا يتعل ابلتحري علو اللراهية والتباو بني ا جنا وفققا لل صقل  14مقن
قانون ملافحة اخرهاب ومنع وسل االمقوا ويقتم العمقل حاليقا علقو وضقع قاعقدة بيقاانت تراعقي
مثل هذه املؤأرات.
 -22ملزي ققد توض ققيح توص ققيف جرال ققة ال ص ققل  14امل ققذكور ابجلرال ققة اخرهابي ققة فق ققد مت تنق ققيح
القققانون املتعلق لافحققة االرهققاب سققنة  2019إ أصققبح ال صققل  13منققم يققن علققو أنققم "يعققد
مرتلبقا جلرالققة إرهابيقة كققل مقن يتعمققد أبي وسقيلة كانققت تن يقذا ملشققروع فقردي أو مجققاعي ارتلققاب
فعل من ا فعقا موضقوع ال صقل  14وال صقو مقن  20إىل  36مقن هقذا الققانون ويلقون لق
ال عققل هادفققا حبلققم بيعتققم أو سققياقم إىل بق الرعق بققني السققلان أو محققل دولققة أو منامققة
دوليققة علققو فعققل أوتققرك أمققر مققن عالئقهمققا ومل يلققن مرتلبققم مشققرتكا أعمققا عدائيققة حالققة
نشققوب ن قزاع مسققلح" .ققا مسققح زيققد أت ققري تعريققف اجلرالققة اخرهابيققة مققن ققال اأ قرتاط الققركن
القصدي ااام مجيع ا فعا املبينة ابل صل  14ا فيها التحري علقو اللراهيقة والتبقاو
بني ا جنا وهو "ب الرع بني السلان أو محقل دولقة أو منامقة دوليقة علقو فعقل أوتقرك أمقر
من عالئقهما".
-3.0

كافحة التمييز عل أسا امليل اجلنسي
 -26تعت ققرب مجي ققع أأ ققلا التميي ققز واللراهي ققة والتحق قري عل ققو أس ققا املي ققل اجلنس ققي خمال ققة
للدسققتور حي ق يتمتققع ا أقققام مهمققا كققان مققيلهم اجلنسققي جبميققع احلقققوق املل ولققة .وعمليققا
اللن االستشهاد ابحللم االبتدائي ( 2010انار فقرة  .)12ويعقد أي انتهقاك لتلق احلققوق
أو االعتداء عليها جرالة.
 -22ين ققدر ال ص ققل  230ض ققمن اجملل ققة اجلزائي ققة وه ققي بص ققدد املراجع ققة م ققن قب ققل جلن ققة ىدث ققة
للغققر مل تقققدم بعققد تقريرهققا النهققائي .كمققا ال تققتم ال حققوم الطبيققة وفقققا لققذل ال صققل إال برضققا
املعققين اب مققر وال تعتققرب قرينققة علققو ارتلابققم للجرالققة .واللققن للشققق املعققين رف ق اج قراء ل ق
اال تبققار الطققمل .كمققا جي ق علققو الطبي ق الشققرعي وفقققا جمللققة اال القيققات الطبيققة اح قرتام إرادة
الشق وإال كان عرضة لعقوابت أتديبية أو جزائية.
 -20وتتجققم اخأ ققارة لل ققون جلنققة احل قرايت ال ردي ققة واملس ققاواة اقرتحققت ح ققذ جرال ققة ال ص ققل
 230أو تغيري عقوبتها السجنية خبطية مالية وهو ىقل نققا و قين .كمقا تققدم عقدد مقن النقواب
قرتي قانون يتعل جلة احلقوق واحلرايت ال ردية( )30ت قمن منعقا للقل أأقلا التمييقز قا فيهقا
املؤسس علو امليل اجلنسي.
 -29ال وجققود الوقققت احلققاي خحصققائيات اصققة جبرالققة االعتققداء علققو ا ققالق احلميققدة
فيما يتعل بتطبيق ال صقل  226اثلثقا (اناقر فققرة  )61وتوجقد احصقائيات جلرالقة ال صقل 230
(ملح ق  .)6كمققا ال متس ق وزارة الع ققد احصققائيات اصققة بع ققدد ادعققاءات التحققر والعن ققف
وسوء معاملة ا أقام بسب ميوالهتم اجلنسية ابعتبار أهنا تليف جرائم ح عام.

__________

( )30مققودع جبلققس ن قواب الشققع  -حتققت عققدد  2010/21بتققاريخ  11أكتققوبر  2010اناققر موقققع جملققس ن قواب
الشع .
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 -00واللققن االستشققهاد هققذا الصققدد بق ققية تعققر فيهققا أحققد املنقققر ني مجعيققة مشققس
املعروفة بدفاعها عقن املثليقني إىل العنقف الشقديد مقن قر أقصقني ومت فقتح حبق حتقيققي بنقاء
علو تداو احلادثة علقو احقدا املواققع اال باريقة بتقاريخ  .2010/12/02ومت إيققا املعتقديني
وىاكمتهما ابلسجن روم إسقاط املت رر حقم التتبع.
 0.0القضاء عل التمييز عل أسا اجلن
 -01نصت ال قرة الرابعة من ال صل  23مقن جملقة ا حقوا الشقصقية علقو أنقم "علقو القزو
بصق تم رئقيس العائلققة أن ين ق علققو الزوجقة وا بنققاء علقو قققدر حالقم وحققاهلم نطقاق مشققموالت
الن قققة .وعلققو الزوجققة أن تسققاهم اخن ققاق علققو ا سققرة إن كققان هلققا مققا " وابلتققاي فققإن ص ق ة
رئيس العائلة ليس هلا أثرا القانون التونسي سوا فيمقا يتعلق ابخن قاق ويقتم حاليقا العمقل علقو
مالءمة جملة االحوا الشقصية مع الدستور واملعايري الدولية.
ت ققونس يتع ققني الت ققذكري أبن الدس ققتور ض ققمن املس ققاواة
 -02خبص ققوم مناوم ققة املق قريا
احلقققوق والواجبققات بققني مجيققع املوا نققات وامل قوا نني .وبنققاء عليققم تقققدم رئققيس اجلمهوريققة بققادرة
تشريعية تبعا ملقرتي جلنقة احلقرايت ال رديقة واملسقاواة لتنققيح بعق أحلقام املواريق اصقة ل قمان
املساواة بني نصي اال ت واال وهو ىل نار حاليا من قبل جملس نواب الشع .
 -03فيما يتعل ابحل انة وضع ال صل  20من جملة ا حقوا الشقصقية مجلقة مقن الشقروط
العامة واااصة بلل من الرجل واملرأة وابلتقاي مل يقتصقر علقو أقروط اصقة اب م دون ا ب بقل
وضع أرو ا للليهما مراعاة للوضعية وللحالة الي اللقن أن يلقون عليهقا كقل منهمقا زمقن اسقناد
احل انة واللن لألم صقورة عقدم تقوفر مجلقة الشقروط القواردة هبقذا القن إسققاط احل قانة أي قا
علو ا ب .كما أن هذا ال صل مل يرتك تل الشروط علقو ا القهقا بقل قيقدها صقلحة احمل قون
متاأققيا مققع ال صققل  42مققن الدسققتور وال صققل  4مققن جملققة محايققة الط ققل حققو املصققلحة ال ققلو
للط ققل .وابلتققاي فققإن القاضققي وققري مقيققد ب ققرورة إسقققاط احل ققانة علققو ا م صققورة زواجهققا
ود وهلا بغري ىرم بل إنم يراعي ل املصلحة ال لو الط ل .ولقذل فإنقم مقن النقادر وجقود
أحلام تسقط احل انة عن ا م فقط هنا تزوجت مرة اثنية.
 -2.0زياج القاصرا
 -04ال يعت ققرب زوا ا ققا ظ ققاهرة اجتماعي ققة ت ققونس وإمن ققا ينحص ققر بعق ق احل ققاالت
املنعزلة .كما كانت مطال زوا القصر تقدم وفقا لل صل  222ملرر من اجمللقة اجلزائيقة القذي
كان يسمح ابلزوا صورة املواقعة ابلرضاء ل تاة سنها بني  13و 10سنة ا من أننم إيقا
التتبعققات واحملاكمققة وتن يققذ العقققاب أو إ ققار ال صققل  2مققن جملققة ا ح قوا الشقصققية الققذي
مسققح للقاضققي إبملانيققة مققنح إ ن لققوي القاصققر لتزوجيهققا .ولققون مت حققذ اخملانيققة ا وىل وفقققا
لق ققانون الق ققاء عل ققو العن ققف ض ققد املق قرأة متاأ ققيا م ققع املؤأ ققر  253م ققن اهل ققد اا ققامس للتنمي ققة
املستدامة فقد ظلت اخملانية الثانية متاحة للن قليلة التطبي (امللحقان  2و.)0
 -02تعليق ققا عل ققو حل ققم احمللم ققة االبتدائي ققة ابلل ققا فإن ققم ت ي ققد وق ققائع الق ققية أن الط ل ققة
ال حية تقدمت مرفقة بوالدهتا خحدا مستش يات العاصمة لطل اخجها  .وقري أنقم ابلناقر
لصغر سنها الذي جتقاوز  14سقنة بقليقل اتصقل املستشق و إبدارة الشقر ة العدليقة بتقونس وهقو مقا
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كان منطلق ا حبقا وفققا لل صقل  222ملقرر املقذكور .وابلتحريقر علقو ال تقاة أكقدت ارتبا هقا
بعالقققة عا يققة مققع أحققد أصققهار ا تهققا واتصققلت بققم جنسققيا برضققاها .ومهققا بصققدد اخعققداد حل ققل
زفافهمققا ولققذل روبققت اخجهققا ت ققاداي يققة مشققاكل مسققتقبلية .وابسققتنطاق اجلققاين (عمققره
 20سنة) أكد تعلقم ابل تاة وحرصم علو الزوا هبا .كما لبت العائلتان الزوا ابلنار للارو
االجتماعية وجتنبا للوصم.
 -06ابلناقر لسقراين م عققو ال صققل  222ملققرر حينهققا ققا جيعققل الققزوا مققن املت ققررة موجبققا
خيقا احملاكمة وتطبيقا لل صل  2من جملة ا حوا الشقصقية القذي جييقز لق اخ ن ابلقزوا
ملصققلحة الط ققل صققورة موافقققة الققوي وا م بّق قاضققي ا سققرة تلق املقت ققيات القانونيققة ناقرا
خحلققاي العققائلتني ومتس ق املت ققررة ابلققزوا ورف ققها للققل ىاولققة إي قواء أو تعهققد ن سققي أو صققحي
املا مل تتزو ابجلاين.
 -02روم أن مشروع القانون ا ساسي للق اء علو العنف ضد املرأة مقازا حينهقا ىقل ناقر
أمام الربملان تققدمت وزارة العقد بقادرة حلوميقة جديقدة لتعقديل ال صقل  222ملقرر وحقذ
ال قرة املتعلقة ابلزوا املوقف للمحاكمة وآلاثرها مع ل استعجا نار ا جين القاضي مثل
تل الوضعيات الي يلون فيها ملزما بتطبي القانون وفقا ملا تقت يم ظرو الق ية.
 -6.0التأثريا احلالية ملما سا الزياج العر احملظو
 -00يالحق أن القققانون التونسققي منققع الققزوا العققر أو الققزوا علققو ققال الصققي القانونيققة
وفقا ملقت يات ال صل  36للقانون عدد  3لسنة  1922وجعلم اب ال واعتربه جرالقة (ملحق 9
تطور عددها) وال يرتت عليم سوا اآلاثر املبينة ابل صل  36ملرر منم وهي:
•

"ثبوت النس

وجوب العدة علو الزوجة وتبتدئ هذه العدة من اتريخ صدور

•
•

-2.0

.
احللم.

موانع الزوا الناجتة عن املصاهرة".

سألة اإلجهاض
 -09استنادا لل صل  214من اجمللّة اجلزائية املبدأ هو منع اخجها أو املساعدة عليم أبي
ألل من ا ألا إالّ أنّم استثناء ير ّ فيقم حقدود القثال أأقهر ا وىل مقن احلمقل وبعقد
صحة ا م أو توازهنقا العصقمل أو كقان يتوققع
ل "إن شي من مواصلة احلمل تسب
اهنيار ّ
أن يصاب الوليد ر أو فة طرية".
 -90لتدعيم التثقيف جما الصحة اجلنسقية واخجنابيقة اصقة املوجهقة للشقباب واملقراهقني
تلث ت قدمات القديوان القو ين لألسقرة والعمقران البشقري ات الصقلة مثقل الوقايقة العالققات
اجلنسية وري احملمية واخجها املتلرر .كما قام بتسهيل الن ا للققدمات الصقحية تلريسقا حلق
الصحة اجلنسية واخجنابية حي يتّم سنواي أتمني أكثر من  60ألف دمة.
اجلميع
اصققة عققرب تقري ق اا قدمات
 -91كمققا حتسققنت التغطيققة الصققحية للنسققاء ابملنققا الري يققة ّ
منهن ب ل توسيع أبلة مراكقز الصقحة ا ساسقية .وتتقوىل مصقحات الصقحة اخجنابيقة والتناقيم
العائلي االستجابة حلاجياهتن جماان دون متييز بني خمتلف اجلهات.
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 -92ت ق ققاداي لصق ققعوبة حصق ققو بع ق ق النسق ققاء املتزوجق ققات والعق ققازابت اب راي علق ققو دمق ققة
اخجها وضعت وزارة الصحة طة عمل للنهو خبدمات التناقيم العقائلي والصقحة اخجنابيقة
والتصققدي ملقتلققف املقققا ر والعراقيققل الذاتيققة وااارجيققة الققي اللققن أن هتققدد حق املقرأة الري يققة
تل اادمات إ يتم توفري اادمات التثقي ية والعيقادات الطبيقة ووسقائل منقع احلمقل جمقاان ب ق 36
مركققز قققار بلافققة أةققاء الققبالد وتقريبهققا اصققة مققن النسققاء املنققا املنعزلققة عققن ريق  32فريق
متنقل ومصحتان متنقلتان.

 -2العنف املوجيف ضر املرأ (املوا  9ي 3ي 6ي 2ي)96
تتقذ الدولة التدابري الل يلة
 -93نصت ال قرة ا رية من ال صل  46من الدستور علو أن ّ
ابلق اء علو العنف ضد املرأة .وتبعا لذل ومتاأيا مع املعايري الدولية املصادق عليها واستوناسقا
ابت اقي ققة اس ققطنبو جملل ققس أورواب ومتاأ ققيا م ققع املؤأ ققر  252لله ققد اا ققامس للتنمي ققة املس ققتدامة
صادقت تونس علو قانون ام ابلق اء علو العنف ضد املرأة اعتمد مقاربة أاملة تقوم علو
أربع ىاور هي الوقاية واحلماية والزجر والتعهد مهما كان مرتل العنف وجمالقم (ال قاء ااقام
ا ل ال اء ا سري وال اء العام) وقد د ل حيز الن ا  12في ري .2010
 -94ن ق ق هق ققذا القق ققانون علق ققو أحلق ققام متعلق ق قة اب
تنقيحات علو اجمللة اجلزائية متمثلة أساسا فيما يلي:

ق ققا

كق ققورا وإاناث مق ققن ق ققال إدرا

•

التحر اجلنسي
تشديد العقوبة جرالة العنف اجلنسي علو ل من ل
ّ
التنصي علو جرالة جديدة تتعل بس اي القرىب ابوتصاب ل

•

إعادة تعريف جرالة االوتصاب ومشوهلا لألنثو والذكر ومهما كانت بيعة ال عل
والوسيلة املستعملة فيم مع اعتبقار الرضقا م ققودا إ ا كقان سقن ال قحية دون 16
عاما كاملة

•

مراجعققة جرالققة املواقعققة ابلرضققاء وجعلهققا تشققمل اجلنسققني سققن  16و 10سققنة
وتطبي ال صل  29من جملة محاية الط ل إ ا كان مرتل اجلرالة ال.

•

حذ إملانية اخفالت من العقاب صورة ارتلاب جرالة ضقد قل حبقذ
إملانيققة زوا ال اعققل ابجملققين عليهققا إ ا مت ققت املواقعققة ابلرضققاء و صققورة ال قرار
ببنت.

•

 -92كما أدر القانون العنف السياسي ضد املرأة كشلل مقن أأقلا العنقف املعاقق عليقم
متوسعا فيما جاء ابملواثي الدولية الي اكت ت ابلتزام الدو بتلريس املساواة اجملا السياسي.
ولقذل تققوم ملقوانت اجملتمققع املقدين الناأقطة اجملقا حاليقا ابملناصقرة وكسق التنييقد مقن اجققل
إدرا العنققف و اص ققة السياس ققي من ققم الص ققلوك الدولي ققة وحتدي ققد إ ققار م ققاهيمي ق ققانوين دوي
يسمح للتشريعات املقارنة ابعتماده(.)39
 -96وأحد القانون مرصدا و نيا ملناه ة العنف ضد املرأة يتوىل القيام صوصا بقق:

__________

( )39دراس ققة حق ققو ادرا العن ققف السياسق ققي الق ققائم علق ققو التميي ققز بق ققني اجلنس ققني
إللرتونيا).
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•

رصد حاالت العنف ضد املرأة والقيام ابلبحو الالزمة حو هذه الااهرة

•

متابعة تن يذ التشريعات والسياسات وتقييم جناعتها وفاعليتها

•

املسققامهة اعققداد االس قرتاتيجيات الو نيققة والتققدابري العمليققة املشققرتكة والقطاعيققة
ورسم املبادئ التوجيهية للق اء علو العنف ضد املرأة

•

التعاون والتنسي مع اهلياكل املعنية تابعة ومراقبة احرتام حقوق االنسان لتطوير
وتعزيز مناومة احلقوق واحلرايت

•

ابقداء القراي بقرام التلققوين والتققدري وأتهيققل كققل املتققد لني واقققرتاي االليققات
الل يلة بتطويرها وحسن متابعتها.

ومت اعداد مشروع امر حلومي ي بط تنايمم اخداري واملاي و رق سريه.
 -92فيم ققا يتعل ق ق بتجق ققرمي االوتصق ققاب الزوجق ققي والعن ققف املنق ققزي :مل يت ق ققمن القق ققانون املتعل ق ق
ابلق اء علو العنف ضد املرأة عبارة "االوتصاب الزوجي" و"العنف املنزي أو ا سقري" بقل اختقذ
منحو ر يسمح ابستيعاب كل تل املصطلحات إ ن منذ فصلم  2علو أنم "يشقمل هقذا
القققانون كققل أأقلا التمييققز والعنققف املسققلط علققو املقرأة القققائم علققو أسققا التمييققز بققني اجلنسققني
مهما كان مرتلبوه (القزو او الوالقد أو االبقن أو وريمهقا) وأاي كقان جمالقم (ا سقرة أو ملقان العمقل
أو الشارع  ")...وهو ما جيعل هذا القانون يشمل االوتصاب الزوجي والعنف ا سقري أو املنقزي
ضمن أحلامم.
 -90ف ققال ع ققن ل ق وخبص ققوم االوتص ققاب الزوج ققي فق ققد ع ق ّقر ال ص ققل  3م ققن الق ققانون
العنف اجلنسقي أبنقم "كقل فعقل أو ققو يهقد مرتلبقم إىل إ قاع املقرأة لروباتقم أو روبقات وقريه
اجلنس ققية ابس ققتقدام اخكق قراه أو التغري ققر أو ال ققغط ووريه ققا م ققن وس ققائل إض ققعا وس ققل اخرادة
و ل بغ النار عن عالقة ال اعل ابل حية" وعليم فإنم اللن أن يسلط العنف اجلنسقي بقني
ا زوا وابعتبققار وأن االوتصققاب يصققنف علققو أنققم عنققف جنسققي فإنققم اللققن جتققرمي االوتصققاب
الزوجققي ومعاقبققة مرتلبققم علمققا وأن ال صققل ( 222جديققد) مققن اجمللققة اجلزائيققة مل يسققتثن إملانيققة
معاقبة الزو من أجل ا فعا الي جيرمها.
 -99أم ققا العن ققف املن ققزي فق ققد ورد
مستقلة الصور التالية:

الق ققانون

أ ققلل ظ ققر تش ققديد

جرال ققة أو جرال ققة

•

اعتباره ظر تشديد العقوبة إ ا كان ال اعل من أصو أو فروع ال حية من
أي بققة أو إ ا كقان أحقد الققزوجني مقن لق العنققف علقو معقى ال صققو 200
(جديق ق ققد) و( 210جديق ق ققد) و( 219جديق ق ققد) و( 222جديق ق ققد) و 226اثلثق ق ققا
(جديد) و( 222جديد) و( 220جديد) و( 223جديد) من اجمللة اجلزائية.

•

اعتباره جرالة مستقلة :من ل جرالة اعتياد سوء معاملة القرين (ال صقل 224
فقرة .)2

 -100أمققا خبصققوم االسقرتاتيجية الو نيققة ملقاومققة العنققف ضققد املقرأة عققرب مراحققل العمققر الققي مت
إعققدادها منققذ  2002بققدعم مققن صققندوق ا مققم املتحققدة للسققلان اعتمققادا علققو مقاربققة تشققاركية
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فته ققد إىل التص ققدي جلمي ققع اأ ققلا العن ققف ض ققد املق قرأة والتوعي ققة خبطورت ققم ومحاي ققة اجملتم ققع م ققن
انعلاساتم السلبية .ومت إعادة إ القها سنة  2012ومازالت سارية امل عو .
 -101تت من االسرتاتيجية  4ىاور:
•

جتميع البياانت واستقدامها

•

دمات مالئمة ومتنوعة

•

التعبو ققة االجتماعي ققة وحتس ققيس اجملتم ققع هب ققد التغي ققري عل ققو مس ققتوا الس ققلوكات
واملؤسسات

•

املناصرة ل ائدة تطبي القوانني.

 -102وتتناوم احملاور مقع ققانون الق قاء علقو العنقف ضقد املقرأة وهقو مقا جيعقل تن يقذها الثقل
اآلن اتم تطبيقا لم.
 -103علققو مسققتوا احملققور ا و  :بينققت دراسققة مؤأقرات العنققف ضققد املقرأة املعققدة مققن الققديوان
الققو ين لألسققرة والعمقران البشققري ان  ℅4256مققن املسققتجوابت الققذين تقرتاوي أعمققارهم بققني 10
اىل  64سنة تعرضن لشلل من األا العنف علو ا قل مرة واحدة قال حيقاهتن( .)40وتلتهقا
دراس ققة مرك ققز البح ققو والدراس ققات والتوثيق ق واخع ققالم للمق قرأة ح ققو "العن ققف املب ققين عل ققو الن ققوع
االجتماعي ابل اء العام " ابلتعاون مع هيوة ا مم املتحدة للمسقاواة بقني اجلنسقني ومتلقني املقرأة
 2012والي أكدت أن  %23.5من النّساء املستجوابت تعرضن لشلل من أألا العنف
ابل اء العام( )41فلانت مناصرة لتوسيع جما القانون ليشمل ال ائيني ااام والعام.
 -104كما مت اجناز دراسقة تقييميقة حقو " قدمات التعهقد ابلنسقاء ضقحااي العنقف تقونس"
( )2012والدراسققة الن سققية االجتماعيققة حققو "التمققثالت االجتماعيققة للعنققف ضققد النسققاء لققدا
الرجققا مققن الشققباب واللهققو " ( )2010وتققدقي نققوعي حققو أمققن النسققاء خمتلققف والايت
اجلمهورية (.)2019
 -102ومت سققنة  2010وضققع طققة و نيققة حققو مؤأ قرات العنققف ضققد امل قرأة ابعتمققاد مقاربققة
تشققاركية ويققتم العمققل حاليققا علققو تن يققذها علققو املسققتوا القطققاعي بققوزارات الصققف ا و (العققد
والدا لية والصحة والشؤون االجتماعية وأؤون املرأة).
__________

()40

Enquête Nationale sur la Violence à l’égard des femmes en Tunisie, Office National de la Famille et
.de la Population, Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement, 2010

( - )41مشلققت العينققة املسققتجوبة  200مسققاحة جغرافيققة (عناقيققد) بشققلل عش قوائي موزعققة علققو  2منققا اقتصققادية
(تققونس اللققربا والشققما الشققرقي والشققما الغققري والوسققط الشققرقي والوسققط الغققري واجلنققوب الشققرقي واجلنققوب
الغري) .ومت كل عنقود استجواب  12امرأة و 2رجا ترتاوي أعمارهم بني  10و 64سنة.
وقد بينت تل الدراسة أن:
 78 %من النّساء املستجوابت تعرضن لعنف ن سي ابل اء العام
 41,2 %من النساء املستجوابت تعرضن لعنف جسدي ابل اء العام
 % 75,4من النساء املستجوابت تعرضن لعنف جنسي ابل اء العام.
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 -106أمققا إ ققار احملققور الثققاين مققن االس قرتاتيجية فقققد مت تن يققذ مشققروع منققو جي خحققدا
ليققات مشققرتكة للتعهققد ابلنسققاء ضققحااي العنققف بتققونس اللققربا ابلتعققاون بققني وزارة املقرأة وا سققرة
والط ولقة وكبققار السقن وديقوان ا سقرة والعمقران البشققري وهيوقة ا مققم املتحقدة للمقرأة .ومت إ ققاره
اخم ققاء أوا ققر  2016عل ققو بروتل ققوالت قطاعي ققة الغ ققر م ققن ققر وزرات الص ققف ا و
هتققد إىل ضققبط املبققادئ ا ساسققية واجقراءات التعهققد ابلنسققاء ضققحااي العنققف كققل قطققاع .ومت
إعداد أدلة مصغرة ملزيد توضيح ما ت منتم.
 -102وملزيد ضمان التنسي مت اخم قاء علقو ات اقيقة مشقرتكة للتعهقد ابلنسقاء ضقحااي العنقف
من ر الوزارات املذكورة جان ي .2010
 -100قامقت الت قديققة العامققة بقوزارة العققد بتعمققيم بروتلققو التعهقد ابلنسققاء ضققحااي العنققف
قطقاع العققد واالت اقيقة املشققرتكة علققو كافقة احملققاكم والققدعوة إىل تطبيق مققا جققاء فيهقا .كمققا قامققت
وزاريت الدا لية والدفاع بدعوة مناوريهم لتطبي مقت يات القانون عدد  20لسنة .2012
 -109وجتقدر اخأقارة إىل ان وزارة العقد اسقتبقت صقدور الققانون وقامقت بتنسقي اجلهقود بقني
الت قديققة العامققة للققوزارة والشققؤون العدليققة للحققر الققو ين وإدارة الشققر ة العدليققة بققوزارة الدا ليققة
حو م مون القانون وجزئياتم املتصلة بعمقل ال قابطة العدليقة املقتصقة والنيابقة العموميقة وق قاة
ا سرة واال الع علو منا ىاضر البح والتسا ري ال نيقة أو الطبيقة لتعميمهقا علقو الوحقدات
املقتصة واعتمادها عند حترير ىاضر تتعل ابلعنف ضد املرأة أو الط قل قا ي قمن مالئمتهقا مقع
القانون ومع جملة اخجراءات اجلزائية.
 -110أما علو مستوا اادمات واملؤسسات وتن يذا للقانون واالسرتاتيجية مت احدا :
•

جقرائم
وحدة خمتصة بلل منطقة أمقن وحقر كقل القوالايت تعقى ابلبحق
العنقف ضققد املقرأة والط ققل وترفقع تقريقرا كققل  6أأققهر حقو احملاضققر املتعهققدة هبققا.
وقد بل عددها  122وحدة ( 22وحدة اتبعة لألمن الو ين و 22وحدة اتبعقة
للحر الو ين).

•

ق ااي العنف ضد املرأة علو مسقتوا
تلليف مساعد وكيل اجلمهورية خمت
جقرائم العنقف
كل ىلمة ابتدائية ا فيها العسلرية تهعهد إليم عملية البح
املسلط علو املرأة

•

ختصي ف اءات دا ل احملاكم االبتدائيقة للتعهقد ابلنسقاء ضقحااي العنقف ت قم
ق ققاة خمتصققني اجملققا (ق ققاة أسققرة وحتقي ق ونيابققة) ويققتم العمققل حاليققا علققو
جعله ققا متماأ ققية م ققع املع ققايري الدولي ققة ققا ي ققمن احق قرتام حق ققوق املق قرأة ض ققحية
العنف.

املقتصة ابلبح
صوم اخحصائيات احلالية فقد تعهدت الوحدة املركزية
 -111أما
ّ
ج قرائم العنققف ضققد امل قرأة ومصققلحة وقايققة ا حققدا التققابعني لققإلدارة ال رعيققة للوقايققة االجتماعيققة
إبدارة الشققر ة العدليققة وال ققرق املقتصققة التابعققة لققإلدارة العامققة لألمققن العمققومي ( 20فرقققة) ققال
ال رتة املمتدة بني  16في ري  2010و 30نوفمرب  2010بق  32900ق ية عنف مسلط علو
النساء وال تيات قتلقف أأقلالم (مقادي وعنقوي وجنسقي واقتصقادي وسياسقي) بنسقبة 90560
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 %نساء و %9532فتيات ومت تسقجيل  0190ق قية عدليقة مقع االحت قان بعقدد  212موقوفقا
(ملح .)10
 -112كم ققا متسق ق الت قدي ققة العام ققة ب ققوزارة الع ققد ج ققداو إحص ققاء خبص ققوم ع ققدد الق ققااي
امل صولة جرائم العنف املادي علو مستوا ىاكم النواحي (ملح  ) 11وعلو مستوا القدوائر
اجلناحية ابحملاكم االبتدائية (ملح  )12و جرائم العنف الناجم عنقم تشقويم ابلوجقم (ملحق (13
و جرائم االعتداءات اجلنسية حس نوع اجلرالة (ملح . )14
 -113ومتثقل ق قااي االعتقداء ابلعنقف علقو الققرين سقواء كانقت عسقلرية أو مدنيقة  %"07021مققن
جممل الق ااي الي تعهدت هبا احملاكم العسلريّة ال اامس سنوات ا رية (.)2012-2013
 -114و إ ار مواصلة دعقم خمتلقف ااقدمات للنسقاء ضقحااي العنقف مت منقذ  2012ت عيقل
ر ( )00101030/1099لإلنصات وتوجيم النساء ضحااي العنف .كما
دمات ااط ا
وض ققعت وزارة ال ققدفاع ال ققو ين ط ققا أ ققر لإلب ققال ع ققن ح ققاالت التح ققر اجلنس ققي الوس ققط
العسلري وتلليف الت قديقة العامقة للققوات املسقلحة ووكالقة االسقتقبارات وا مقن للقدفاع إبجقراء
الالزمة الغر .
التحرايت وا حبا ّ
ّ

 -112ومت إجن ق قاز " ار ق ققة ااق ققدمات املسق ققداة للنسق ققاء ضق ققحااي العنق ققف والنسق ققاء وضق ققعيات
هشاأققة" بققدعم مققن امل وضققية السققامية حلقققوق اخنسققان وصققندوق ا مققم املتحققدة للسققلان ويققتم
العمل علو حتيينها ونشرها علو موقع واب.
 -116كمقا تققوم مصققاحل وزارة الشقؤون االجتماعيققة بعديقد اخجقراءات إ ققار ضقمان احلمايققة
والوقايققة للنسققاء وا ققا ضققحااي العنققف ابعتبققارهم فوققة هشققة مققن ققال اخحا ققة االجتماعيققة
والن سية واخقامقة راكقز خمتصقة (مراكقز الرعايقة االجتماعيقة لأل قا – مراكقز اخحا قة والتوجيقم
االجتماعي) وإعادة أتهيلهم وإدماجهم احلياة العامة.
 -112ولتققوفري ققدمات اخحا ققة الشققاملة أحققدثت وزارة املقرأة وا سققرة والط ولققة وكبققار السققن
مركقز حلوميققا منو جيقا حلمايققة النسقاء ضققحااي العنققف منقذ  2016يقققدم هلقن ققدمات اخنصققات
واخرأق ققاد واالي ق قواء والتعهق ققد الن سق ققي واالجتمق ققاعي والقق ققانوين والتلق ققوين قصق ققد إعق ققادة ادمق ققاجهن
اجتماعيققا واقتص ققاداي .وت ققدعمت ه ققذه اا ققدمات إبحققدا ث ققال مراك ققز انص ققات وتوجي ققم وأرب ققع
إ ققار
مراكققز إي قواء للنسققاء ضققحااي العنققف دا ققل جهققات الققبالد ابلشقراكة مققع مجعيققات و ل ق
برانم ترسيخ املساواة بني الرجا والنسقاء ابلتعقاون مقع االحتقاد ا وروي وصقندوق ا مقم املتحقدة
للسلان.
 -110كما الثّل مركقز الرعايقة الن سقية للنسقاء وا قا ضقحااي العنقف القذي مت إحداثقم سقنة 2012
بواليققة بققن عققرو ف ققاء م توحققا خسققداء ققدمات تثقي يققة وصققحية للنسققاء ولأل ققا املعرضققني
للعنف أو الذين تعايشوا مع وضعيات عني ة دا ل أسرهم.
 -119وتن يذا للمحور الثال من االسرتاتيجية انطلقت احلمقالت التوعويقة منقذ سقنة 2016
أي قبققل اصققدار قققانون الق ققاء علققو العنققف ضققد املقرأة بعققدة جهققات دا ليققة (صق اقس والقققريوان
وجندوبة وق صة وجرجيس) مشلت أكثر من  109مست يد.
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 -120وتواصلت احلمالت إثر صدور الققانون ابلتعقاون بقني وزارة املقرأة وا سقرة والط ولقة وكبقار
السققن واجلمعيققة االمريليققة للمحققامني والق ققاة حيق مشلققت عشققر منققا خمتل ققة كامققل تقراب
اجلمهورية (تونس واملهدية وانبل والقريوان وبنقزرت واللقا وابجقة وصق اقس وتقوزر وقبلقي) وبلق
العدد اجلملي للمنت عني هبا ما ي وق  300أق .
 -121ويلتسي تدري الق اة وموظ ي ان ا القانون واملهنيني أمهية ابلغة ومت

الغر :

•

إدرا ىققور مناه ققة العنققف ضققد امل قرأة ضققمن دورات التلققوين املسققتمر للق ققاة
ال ققذين مل تتج ققاوز أق ققدميتهم  6س ققنوات والقي ققام بع ققدة دورات تل ققوين ختصص ققي
(اناققر ملحق  )2و نيققا وجهققواي مققن ققر املعهققد ا علققو للق ققاء ابلتعققاون مققع
امل وض ققية الس ققامية حلق ققوق اخنس ققان وملتق ق ا م ققم املتح ققدة املع ققين ابملق ققدرات
واجلرالة ومنامقة الققانون للتنميقة .كمقا يقتم حاليقا العمقل علقو وضقع دليقل تقدريمل
للق اء اجملا واالستعداد لدورات تدري املدربني من الق اة.

•

إدرا ىاور تدريبية حو التعريف ابلققانون مرحلقة التلقوين ا ساسقي ل ائقدة
الس قنة احلاليققة إضققافة إىل وضققع وحققدات
إ ققارات واع قوان االمققن املنتققدبني ققال ّ
تدريبي ققة رحل ققة التل ققوين املس ققتمر ل ائ ققدة اخ ققارات وا ع قوان املباأ قرين لق ققااي
العنف ض ّد املرأة والطّ ل.
الشقر ة
تنايم  11دورة تدريبية ابملدرسة الو نية لتلوين إ ارات ا من القو ين و ّ
الو نية ومدرسة التلوين للحر الو ين ال ال رتة بني أفريقل ومقاي وديسقمرب
املقتص ققة (أ ققر ة وح ققر
 2010اس ققت اد منه ققا  300إ ققار وع ققون م ققن ال ققرق
ّ
و ققين) وملققونني مققن مققدار ا مققن واحلققر الققو ين و ل ق بققدعم مققن ملت ق
الساحل.
اليونيسيف بتونس بوالايت اجلنوب و ّ

•

•

تنا ققيم دورة تلوينيق ققة ل ائق ققدة  22ملق ق ّقون جه ققوي بق ققوزارة الشق ققؤون االجتماعيق ققة
صققائيّا اجتماعيققا
وإعققداد بقرانم تلققويين ل ائققدة  00متققد ّ ال اجتماعيققا و 60أ ّ
و ل ابلتعاون مع هيوة ا مم املتحدة للمساواة ومتلني املرأة.

 -122و إ ار احملور الرابع من االسقرتاتيجية مت وضقع طقة اتصقالية ت عقيال للجانق الوققائي
ال ققذي ت ققمنم الق ققانون ققا الل ققن م ققن رف ققع ال ققوعي ق ققا ر العن ققف و اثره االجتماعي ققة والن س ققية
واالقتصادية.
 -123ومت سنة  2012تنايم محلة حتسيسية تونس اللربا ملناه قة العنقف ضقد النسقاء
وسائل النقل العمومي حتت أعار "املتحر ما يركب " ومتت مواصلتها قال  2010واليقة
ص ق ق اقس ف ق ققال عق ققن ا نش ققطة امليدانيق ققة والوم ق ققات التل زيق ققة واحلم ققالت علق ققو مواقق ققع التواصق ققل
االجتماعي الي ن ذهتا اهلياكل احللومية وملوانت اجملتمع املدين.
 -124و ن ققس الس ققياق تق ققوم الوح ققدات ا مني ققة واملص ققاحل املقتص ققة ب ققوزارة الدا لي ققة حبماي ققة
ا ققا ض ققحااي اعت ققداءات العن ققف امل ققادي واجلنس ققي م ققن ققال عمله ققا الوق ققائي ع ققرب تنا ققيم
لشت أألا االعتداء
الدورايت واحلمالت ا منية الوقائية ابلشوارع وال اءات العامة للتصدي ّ
واستغال ا ا .
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 -122فيم ققا يتعلق ق ابمليزاني ققة املرص ققودة لت عي ققل الق ققانون ك ققر الق ققانون اجلدي ققد مليزاني ققة الدول ققة
املصادق عليم في ري  2019املناور الرباجمي خعداد وتن يذ امليزانيات مما سيسمح بتقصي
ميزانيات وتوجيهها لتن يذ قانون الق اء علو العنف اصة مقن قبقل وزارات الصقف ا و  .هقذا
ف ققال ع ققن تع ققدد ب ق قرام الش ق قراكة إ ققار التعق ققاون ال ققدوي ال ققي ختص ق ق م ق قوارد هام ققة لتن يق ققذ
االسقرتاتيجية وتطبيق القققانون مققن لق بقرانم دعققم املسققاواة بققني املقرأة والرجققل الققذي تن ققذه وزارة
املقرأة ابلتعققاون مققع االحتققاد ا وروي والققربانم املشققرتك "حتسققني التعهققد ابلنسققاء وال تيققات ضققحااي
العنف" بني احللومة التونسية ومنامة ا مم املتحدة لتملني املرأة واملساواة بني اجلنسني.
 -126ورو ققم تل ق ق اجمله ققودات يتع ققر تطبي ق ق الق ققانون ع ققدد  20لس ققنة  2012جلمل ققة م ققن
الصعوابت العملية أبرزها:
•

تققوفري البنيققة التحتيققة ال ققرورية لتقققدمي ااققدمات للم قرأة ضققحية العنققف صوصققا
ابلنس ققبة للمح ققاكم ابعتب ققار أن معا ققم بناايهت ققا مل يهق قراع زم ققن تش ققييدها ختص ققي
ف اءات للغر  .ويتم حاليا التعهد ابلنساء ضحااي العنقف ابل قاء املقصق
لق ااي ا سرة.

•

رو ققم التوعي ققة ابلق ققانون ف ققإن ع ققددا هام ققا م ققن النس ققاء و ققري مطلع ققات علي ققم وو ققري
م ق ققدركات حلام ق ققم اص ق ققة فيم ق ققا يتعل ق ق بق ق قرارات وأ ق ققروط احلماي ق ققة وص ق ققورها
واجلهققات ا منيققة أو الق ققائية املقتصققة بت عيلهققا .وهققو مققا مت معاينتققم مققن ققال
تعققدد حققاالت اخرأققاد القققانوين احملققاكم هققذا الصققدد .وتعمققل وزارة امل قرأة
ابلتنسي مع اجملتمع املدين علو جتاوز هذا االألا .

•

نق ق الققدورات التلوينيققة وب قرام دعققم قققدرات املتققد لني تطبي ق القققانون ققا
فيهم ق اة النيابة والتحقي وا سرة ولذل يتم العمل علو تلوين امللونني مقن
الق اة لتلوين زمالئهم

•

علققو مسققتوا اخحصققاء فإنققم ولققون يوجققد ناققام جلمققع البيققاانت املتعلقققة ابلعنققف
ضد املرأة وزارة العقد وفققا ملقا سقب بسقطم فقإن ياقل قائمقا علقو مجقع أعقداد
الق ااي يدواي لدا كل ىلمة ابالعتماد علو الدفاتر ومل ات الق ااي املنشقورة
لديها ا جيعل تل البياانت عامة القتصارها علو إحصاء عدد ق قااي العنقف
اجلسدي واجلنسي والزوجي دون ابقي اجلرائم الي جاءت قانون الق اء علو
العن ققف ض ققد املق قرأة .وه ققو م ققا يس ققتدعي دع ققم املق قوارد البشق قرية املقتص ققة جم ققا
االحص ققاء عل ققو مس ققتوا احمل ققاكم االبتدائي ققة وى ققاكم االس ققتونا وابخدارة العام ققة
لإلحصاء وتلوينهم اجملا .

 -6رابري كافحة اإل هاب (املوا  9ي 2ي 2ي 04ي 09ي)00
 -122مت إلغاء القانون عدد  22لسقنة  2003املتعلق بقدعم اجملهقود القدوي مللافحقة اخرهقاب
ومنع وسل ا موا وتعوي م وج القانون ا ساسي عقدد  26لسقنة  2012املتعلق لافحقة
فصققلم الثققاين علققو مجيققع السققلط العموميققة امللل ققة
اخرهققاب ومنققع وسققل ا م قوا الققذي فققر
بتطبيقم ومن بينها عناصقر التقد ل التقابعني للجقي القو ين ومقنموري ال قابطة العدليقة العسقلرية
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اح قرتام ال ققماانت الدس ققتورية واملعاه ققدات الدولي ققة واخقليمي ققة والثنائي ققة املص ققادق عليه ققا م ققن قب ققل
اجلمهورية التونسية والي جند من بينها العهد الدوي ااام ابحلقوق املدنية والسياسية.
 -120ونشققري هققذا الشققنن إىل ال قزايرة الققي أداهققا املقققرر ا ممققي ااققام بتعزيققز ومحايققة حقققوق
االنسان سياق ملافحة اخرهاب اىل تونس سنة .)42( 2012
-0.6

خصوص حالة الطوا ئ
 -129ينامهققا ا مققر عققدد  20لسققنة  1920واعتبققارا للاققر ا مققين الققذي متققر بققم الققبالد و
سياق ملافحة اخرهاب مت اخعالن عن حالة الطوارئ والتمديد فيها عدة فرتات.
 -130ولقد ّو القانون للمت ررين من إجراء أههختذ ال حالة الطوارئ التالم لدا الق قاء
اخداري علمققا أب ّن الق ققاء اخداري قققد أصققدر عققدة أحلققام ل ائققدة وزارة الدا ليققة تق ققي بققرف
املوجهة قصد إلغاء قراراهتا و ل ملطابقتها للقانون.
الطعون ّ
 -131ويققتم حاليققا إعققداد مشققروع قققانون أساسققي يققنام حالققة الط قوارئ وفقققا حلققام الدسققتور
الذي يوازن بني متطلبات محاية ا من العام وضمان حقوق اخنسان إ يشرتط أن يلقون التقييقد
من احلقوق احلرايت فقط حلماية ا من العام أو الدفاع الو ين وأن يسقتجي اخجقراء املتققذ إىل
مبدأي التناس وال رورة وأن يتوىل الق اء مراقبة مدا احرتام السلطات لذل .

-9.6

خصوص الضمانة املتعلقة بشريط احملاكمة العا لة
الق اء من أهم معايري احملاكمة العادلقة .ولقذل ق
 -132تعترب االستقاللية والتقص
القق ققانون ا ساسق ققي عق ققدد  26لسق ققنة  2012املق ققؤر  2اوت  2012هيوق ققة ق ق ققائية مسق ققتقلة
أقر مبدأ اال تصام احلصري للمحلمة االبتدائيقة بتقونس 1
ومتقصصة للتعهد ابجلرائم اخرهابية و ّ
للناققر الق ققااي اخرهابيققة وأ رجهققا عققن أناققار احملققاكم العسققلرية الققي يتققوىل وكققالء اجلمهوريققة
وحلام التحقي لديها عنقد ال قرورة القيقام اب عمقا االسقتقرائية ا ّوليقة واملسقتعجلة و حقدود
ا تصاصققها مث إحالتهققا إىل القطق الق ققائي مللافحققة اخرهققاب السققتلما ا حبققا التحقيقيققة
الالزمة الق ية.
 -133ومراعققاة لالحتياجققات ااصوصققية ال سققيما لأل ققا عققزز القققانون ا ساسققي عققدد 9
لسنة  2019تركيبة القط إبضافة "ممثلني للنيابة العمومية وق اة حتقيق وق قاة بقدوائر االهتقام
وقاضق ققي أ ق ققا وق ق ققاة حلمق ققة ا ق ققا ابلطق ققورين االبتق ققدائي واالسق ققتونا خمتصق ققني بق ق ققااي
ا ا ".

-3.6

خصوص ضماان ذ الشبهة
 -134ن ق ق ّ القق ققانون ا ساسق ققي عق ققدد  26لسق ققنة  2012علق ققو وجوبيق ققة التحقي ق ق اجل ق قرائم
اجملرمة ضمنها
اخرهابية (ال صل  )43ابلنار لطبيعتها املتشعبة وللصبغة اجلزائية ول ا فعا ّ
وهو ما يش ّلل ضمانة هامة للمتهم للون حاكم التحقي ضامنا للحققوق واحلقرايت وفققا ملقا ورد
ابلدستور.

__________

( )42مرجع التقرير
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 -132كما يتمتع ا أقام احملت هبم جرائم اخرهاب بن س ال ماانت املمنوحة لغريهم
من وي الشقبهة مقن حيق االتصقا ابحملقامي وإعقالم عقائالهتم بوققوع االحت قان و لق العقر
عل ققو ال حق ق الط ققمل وتلق ققي الع ققال واحلق ق تق ققدمي أ ققلاية حال ققة حص ققو انته ققاك حلرم ققة
اجلسققدية أو كرامتققم اخنسققانية وفقققا ملققا يقت ققيم ال صققل  4مققن القققانون املققذكور والقققانون عققدد 2
لسنة  )43(2016املتعل بتنقيح وإمتام بع أحلام جملة اخجراءات اجلزائية.
 -136و ققري أن ققم ابلنا ققر لتش ققع اجلرال ققة اخرهابي ققة مقارن ققة جب قرائم احل ق الع ققام ولط ققو إج قراءات
البح ا وي من معاينة اجلرالة ومجع أدلتها واللشف عن مرتلبيها للتنكد من الطبيعة القانونيقة
لل ع ققل املرتلق ق واعتب ققارا خجق قراءات التنس ققي اااص ققة الواجق ق توفره ققا ب ققني وك ققالء اجلمهوري ققة
خمتلققف منققا اجلهوريققة ووكيققل اجلمهوريققة املقققت لافحققة االرهققاب القط ق أقققر القققانون
ج ققاال اص ققة االحت ققان م ققن ققال التنص ققي ص ققل ال ص ققل  39عل ققو أهن ققا ال الل ققن ان
تتجاوز  2أايم واللن حس ال صل  41من ات القانون التمديد فيها مرتني .وري أن التمديقد
يال اضعا لل ماانت القانونية احرتاما حل املشتبم بم .إ اقت قت ال ققرة الرابعقة مقن ال صقل 41
املذكور ان التمديد يلون قت و قرار معلل اب سانيد الواقعية والقانونية .وعمليا عادة ما يققوم
وكيل اجلمهورية ابلتثبت من الوقائع واملعطيات املعروضقة عليقم للتنكقد مقن اقت قاء ضقرورة البحق
للتمديد االحت ان بذي الشبهة.
 -132أمققا خبصققوم إانبققة احملققام ققور االحت ققان الق ققااي اخرهابيققة فإنققم ولققون مل يققن
عليها الققانون املقذكور صقراحة فإنقم أحقا إىل جملقة اخجقراءات اجلزائيقة (ال صقل  )4القي تقن
الق ققااي
ال قققرة ا ققرية مققن ال صققل  13اثلثققا أنققم " اللققن لوكيققل اجلمهوريققة ل ققرورة البح ق
اخرهابيققة أال يسققمح للمحققامي بقزايرة ي الشققبهة ومقابلتققم وح ققور مساعققم أو ملافحتققم بغققريه أو
اال الع علو أوراق امللف علو أال تتجاوز م ّدة املنع مثانية وأربعني ساعة من اتريخ االحت ان".
 -130كمققا اقت ققت ال قققرة  6مققن ال صققل ( 22جديققد) مققن القققانون عققدد  2لسققنة 2016
الق قااي اخرهابيقة أال يسقمح للمحقامي
املشار اليم أنم "اللن لقاضي التحقي ل رورة البح
بزايرة ي الشبهة ومقابلتم وح ور مساعم أو ملافحتم بغريه أو اال قالع علقو أوراق امللقف أمقام
الباح ق املن ققاب مل ققدة ال تتج ققاوز مثاني ققة وأربع ققني س ققاعة م ققن اتري ققخ االحت ققان م ققا مل يتّق ققذ وكي ققل
اجلمهورية قرارا سابقا هذا املنع".
 -139يعت ققرب ه ققذا املن ققع تنصيص ققا اس ققتثنائيا ول ققيس لي ققا وترج ققع في ققم الس ققلطة التقديري ققة لوكي ققل
اجلمهورية أو لقاضي التحقي و مادة ىددة وهي الق ااي اخرهابية ويربر ب رورة البح فيها.
كما أن هذا املنع ىدد زمنيا واللن إثرها للمحامي احل ور مع منوبم مجيقع إجقراءات البحق
االوي .وابلتاي فإن هذا االستثناء م ي ومربر وم بوط جبملة من ال ماانت القانونية.
 -0.6فيما خيص حترير فهوم اجلرهة اإل هابية
 -140مت العققدو عققن تعريققف االرهققاب القققانون االساسققي عققدد  26لسققنة  2012ابعتبققار
الصعوبة العمليقة والواقعيقة لتعري قم وعقدم وجقود تعريقف ققانوين دوي للاقاهرة .فقتم تعريقف مرتلق

__________

( )43قانون عدد  2لسنة  2016مؤر
اجلزائيةhttp://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-5-du----jort-2016- :
.015__2016015000051
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اجلرالقة اخرهابيققة وفققا لل صققل  13أبنقم " كققل مقن يتعمققد أبي وسقيلة كانققت تن يقذا ملشققروع فققردي
أو مج ققاعي ارتل ققاب فع ققل م ققن ا فع ققا موض ققوع ال ص ققو م ققن  14إىل  36ويل ققون ل ق ال ع ققل
هادفققا حبلققم بيعتققم أو سققياقم إىل بق الرعق بققني السققلان أو محققل دولققة أو منامققة دوليققة
علو فعل أوترك أمر من عالئقهم".
 -141وت ققاعال مققع التوصققيات ا مميققة املتعلقققة لافح قة التعققذي ولنتققائ االسققتعرا الققدوري
الشامل مت تعديل ل التعريقف وجق الققانون ا ساسقي عقدد  9لسقنة  2019وأصقبح "يهعق ّد
مرتلبقا جلرالققة إرهابيقة كققل مقن يتعمققد أبي وسقيلة كانققت تن يقذا ملشققروع فقردي أو مجققاعي ارتلققاب
فعل من ا فعقا موضقوع ال صقل  14وال صقو مقن  20إىل  36مقن هقذا الققانون ويلقون لق
ال عققل هادفققا حبلققم بيعتققم أو سققياقم إىل بق الرعق بققني السققلان أو محققل دولققة أو منامققة
ال صو من  14إىل  36حتديدا للجرائم
دولية علو فعل أو ترك أمر من عالئقهما" .وأضا
االرهابية الي اللن ان تن وي حتتم مميزا فيهقا بقني اجلقرائم اخرهابيقة النقاجم عنهقا املقوت أو العنقف
اجلسققدي أو ضققد مققن يتمتققع حبمايققة دوليققة .وهققي حتققويرات هامققة هتققد إىل مزيققد أت ققري اجل قرائم
االرهابية وملافحتها ومعاقبتها ا يتواف والتوصيات ا ممية الي وجهت لتونس.
 -2.6خبصوص حتجري السفر
 -142مت تنايم جوازات الس ر وواثئ الس ر وج القانون عدد  40لسنة  .1975و إ قار
مالءم ققة ه ققذا الق ققانون م ققع ال ص ققل  22م ققن الدس ققتور املتعلق ق حبري ققة التنق ققل وم ققع املع ققايري الدولي ققة
و صوصا العهد الدوي للحققوق املدنيقة والسياسقية مت تعديلقم وجق الققانون ا ساسقي عقدد 42
لسنة  2012الذي يعترب من بني أسس محاية احل حرية التنققل حيق مت ادرا ضقمانة هامقة
تتمثل الرفع اآلي للتحجري ابنق اء اآلجا القانونية صور متعددة والتنصي علو وجوبية
تعليققل ققرار حتجققري السق ر للققي يت ققمن ا سققانيد الواقعيققة والقانونيققة الققي تققربر اختققا ه إضققافة إىل
االع قرتا لصققاح املصققلحة ابحل ق الطعققن ق قرارات حتجققري الس ق ر أو رف ق الرجققوع فيهققا.
كمققا جققاء ب ققماانت أساسققية مققن أمههققا حققذ الصققالحية املزدوجققة املتمثلققة سققح ج قواز
الس ق ر مققن انحيققة وحتجققري الس ق ر مققن انحيققة أ ققرا علققو ةققو مققا كققان خمققوال بققن ال صققل 12
()44
الساب للجهات الق ائية ال إجراءات التتبع أو احملاكمة اجلزائية
 -143واصوصقية الوضققع ا مقين سققنة  2012ابدرت وزارة الدا ليقة ابختققا مجلقة مققن التققدابري
االحرتازيققة مققن بينهققا اخجقراء احلققدودي "االستشققارة قبققل السققماي ابلعبققور  ." S12/ويعتمققد هققذا
اخجراء للحد من طورة العناصر املتطرفة ومن حتوهلا إىل منا النقزاع مقع العلقم ابنقم اجقراء أمقين
وقائي .ويتم اختا هذا اخجقراء حقاالت اسقتثنائية تتعلق  :ابلعناصقر القي ثبقت نشقا ها صقل
التناققيم اخرهققاي احملاققور "أنصققار الش قريعة بتققونس " والعناصققر الققي أتكققد التحاقهققا نققا الن قزاع
وتل العائدة من منا النزاع .كما تتعل ابلعناصر املسرحة مقن السقجون إثقر تور هقا ق قااي
متصلة ابخرهاب وابلعناصر الي أتكد التحاقها ابجملموعقات اخرهابيقة املتمركقزة ابملرت عقات الغربيقة
لبالدان.
 -144ولتال اخألاليات املتصلة بم مت إحدا فري بوزارة الدا لية ي م ممثلني عقن اهلياكقل
املتدا لة ا فيها قاضي إداري ومتت املبادرة ابختا التدابري للتقلي من عدد اخجراءات املتقذة

__________

( )44الرجوع لتقرير جلنة احلقوق واحلرايت والعالقات ااارجية املنشور علو املوقع.
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وحسن التعهد بتشليات املوا نني من ل متلني التونسيني الذين تتشابم هوايهتم مع أأققام
ىققل حت اققات أمنيققة مققن أققهائد رفققع التبققا لالسققتاهار هبققا علققو مسققتوا املعققابر احلدوديققة
ودراسققة الع قرائ ال قواردة حالققة حبالققة .واللققن الطعققن اخج قراء احلققدودي عققرب عققدة ققرق منهققا
إدارية (تشلي لوزارة الدا لية) وق ائية (احمللمة اخدارية).
 -142أم ققا خبص ققوم احلج ققز والت ت ققي فإن ققم ال ي ققتم إال بن ققاء عل ققو إ ن م ققن وكي ققل اجلمهوري ققة
او قاضي التحقي حس احلالة.
 -6.6اإلقا ة اجلربية
 -146روققم الصققالحيات الواسققعة الققي خيوهلققا ا مققر عققدد  20لس قنة  1920للسققلطة التن يذيققة
و اصة لوزير الدا لية فإهنا مل حتقد مقن التزاماهتقا الو نيقة والدوليقة املتعلققة ابحقرتام ومحايقة حققوق
اخنسان من ل خيو هذا القانون لوزير الدا لية فر اخقامة اجلربية علقو أي أقق "يعتقرب
نشا م طريا علو ا من العام" وري أنم مل يغ ل عن التنصي علو الواج احملمو علو الدولة
واملتمثل ضقرورة اختقا كقل اخجقراءات الالزمقة ملعيشقة هقؤالء ا أققام (املعنيقني بققرار اخقامقة
اجلربية) وعائالهتم ( ب ال صل  2من ات ا مر)
 -142إضافة إىل أنم يتم دوراي مراجعة وضعيات العديد من ا أقام اااضعني لقرار اخقامة
اجلربية حي يتم الرفع جزئيا من هذا القرار ا يسمح هلم من التنققل بقني منقازهلم وأمقاكن عملهقم
أو دراسققتهم وهققو ا مققر الققذي يؤكققد أن الغايققة ا ساسققية هلققذا اخجقراء هققو حصققر حتركققات هققؤالء
ا أقققام توقيققا مققن إملانيققة إقققدامهم علققو ارتلققاب أعمققا إرهابيققة وليسققت الغايققة أن يلققون
الوضع حتت اخقامة اجلربية ألال من أألا االعتقا أو احلبس.

 -2احلق احليرا يحظرر التعرذيا يغرري رن ضرريب املعا لرة أي العقوبرة القاسرية أي
اللإنسانية أي املهينة (املوا  9ي 6ي)2
 -0.2عقوبة اإلعرام
 -140روققم طققورة اجلرالققة اخرهابيققة فققإن املشققرع القققانون عققدد  26لسققنة  2012مل يققن
علققو عقوبققة اخعققدام إال صققورة إ ا مققا ترت ق عنهققا قتققل أققق أو تسققببت موتققم وابلتققاي
ن ققس العقوبققة املقققررة اجمللققة اجلزائيققة ملققن يتعمققد قتققل أققق عمققدا مققع سققابقيم اخضققمار .ومنققذ
صدور ل القانون مل يتم احللم بعقوبة اخعدام إال  4حاالت.
 -149مل تن ققذ ت ققونس عقوب ققة اخع ققدام من ققذ  12ن ققوفمرب  1991رو ققم احلل ققم هب ققا (ملحق ق )15
وكانققت مققن بققني الققدو الققي وافقققت علققو وقققف العمققل بعقوبققة اخعققدام القوارد ققرارات اجلمعيققة
العامة لألمم املتحدة لسنة  2012و 2014و.2016
 -120وجتققدر االأققارة إىل ان عقوبققة اخعققدام ليسققت إلزاميققة للقاضققي إ أنققم هققو الققذي ي ققبط
العقوبة حس طورة اجلرالة .وقد مسح لقم الققانون الءمقة العقوبقة وفققا لألفعقا املعروضقة عليقم
ولذل فهو وري مقيد ابلتطبي اآلي لعقوبة اخعدام اجلرائم اخرهابية الي تستوج مثل تلق
العقوبة.
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 -121و إ ار مزيد تلريس مبادئ احملاكمة العادلة ومراعاة للمعايري الدولية و صوصا العهد
الدوي للحقوق املدنية والسياسية( )42الي تقت ي املواءمة بني ال عل املرتل والعقوبة املستوجبة
مت وج القانون ا ساسي عدد  9لسنة  2019منح القاضي سلطة تطبيق مقت قيات ال صقل 23
مققن اجمللققة اجلزائيققة ( ظققرو التق يققف والنققزو ابلعقققاب) ققا يتماأققو و طققورة ال علققة اخرهابيققة
املرتلبة .ويبني امللح  16اجلرائم املعاق عليها ابخعدام وف القانون املذكور.
صقوم ىلقوم ابخعقدام
 -122كما أنم ال يوجد ما النقع ققانوان مقن اصقدار ع قو أو تربئقة
وفقققا حلققام جملققة اخج قراءات اجلزائيققة إ مت تربئققة سققاحة  2مققن احمللققوم ابخعققدام سققنة 2010
وانت ققع واحققد مققنهم سققنة  2012ابلع ققو العققام علمققا وأنققم سققب أن متتققع  121سققجني 2012
مرة واحدة و لق إببقدا عقوبقة اخعقدام بعقوبقة السقجن بقيقة العمقر و 11سقجني
ابلع و ااام ّ
منذ ل التاريخ إىل سنة  .2012كما بل عدد احمللوم عليهم ابخعدام وسب أن متتعقوا ابلع قو
مراتن و ل من ال إبدا عقوبة اخعدام بعقوبة السجن بقية العمقر و مناسقبة اثنيقة
ااام ّ
ابلنزو ابلعقاب إىل م ّدة ترتاوي بني  30و 32سنة  09سجني إىل ح ّد  14جان ي .2014
 -123وفيمققا يتعل ق ابملصققادقة علققو الربوتوكققو اال تيققاري الثققاين امللح ق ابلعه قد الققدوي وروققم
تعليق العمققل بعقوبققة اخعققدام فققإن اختققا ققرار هققذا الشققنن يتطلق حقوارا جمتمعيققا وتوافقققا حققو
املوضوع.
 -9.2جرهة التعذيا
 -124ن ال صل  23من الدستور علو أن الدولة حتمي كرامة الذات البشقرية وحرمقة اجلسقد
ومتنقع التعققذي املعنققوي واملققادي وكقّقر مبققدأ عقدم سقققوط جرالققة التعققذي ابلتقققادم مققدعما بققذل
ال صققل  24مققن القققانون ا ساسققي عققدد  23لسققنة  2013احملققد للهيوققة الو نيققة للوقايققة مققن
التعذي  .كما ضمن ال صل  30منم ح كل سجني معاملة إنسانية حت كرامتم.
 -122والثققل القققانون ا ساسققي عققدد  2لسققنة  2016املققنقح لققبع فصققو جملققة اخج قراءات
اجلزائي ققة ض ققمانة أساس ققيّة للوقاي ققة م ققن التع ققذي إ مت قت ققاه تقل ققي امل ققدة القانوني ققة لالحت ققان
و و لذوي الشبهة ا تيار ىامي للح ور لدا ابح البداية ومتلينم من ل إجقراء فحق
الطمل.
 -126و إ ققار مالءمققة التش قريع الققو ين مققع الدسققتور واملعققايري الدوليققة ومنهققا أحلققام ات اقيققة
مناه ققة التعققذي ومتابعققة لتوصققيات اللجنققة ا مميققة اجملققا يققتم حاليققا مراجعققة أحلققام اجمللققة
اجلزائيققة صوصققا جمققا مناه ققة التعققذي وتش ققجيع العقققوابت البديلققة واحلققد مققن العق ققوابت
السجنية.
 -3.2رابري كافحة التعذيا
 -122متّ إحق ققدا اهليوق ققة الق ققو نية للوقايققة مققن التعققذي قت ققو الق ققانون ا س ققاسي ع ققدد 43
لسققنة  2013وهققي هيوققة عموميققة مسققتقلّة تتمتققع ابلشقصققية املعنويققة واالسققتقال املققاي واخداري
__________

( )42الرجوع لتقرير جلنة التشريع العام جلس نواب الشع حو مشروع القانون املذكور املنشور علو املوقع.
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مت ارساؤها فعليا سنة  2016ومتثل لية وقائية منبثقة من الربوتوكو اال تياري ملناه ة التعذي
الذي صادقت عليم تونس سنة .2011
أي وقققت مققاكن
 -120مققن أبققرز مهامهققا القيققام ب قزايرات دوريققة منتامققة وأ ققرا فجويققة و ّ
االحتجققاز الققي يوجققد فيهققا أأقققام ىرومققون أو اللققن أن يلونقوا ىققرومني مققن حقريتهم والتنكققد
من توفر احلماية ااصوصقية لألأققام وي اخعاققة راكقز االيقواء ومقن لقو أمقاكن االحتجقاز
مققن ممارسققة التعققذي ووققريه مققن املعققامالت والعقققوابت القاسققية او الالإنسققانية او املهينققة ومراقبققة
م ققدا ت ققالؤم ظ ققرو االحتج ققاز وتن ي ققذ العقوب ققة م ققع املع ققايري الدولي ققة حلق ققوق االنس ققان والقق قوانني
الو نية.
 -129كمقا تققوم بتل ّققي البالوقات واخأقعارات حقو احلقاالت احملتملقة للتعقذي أو املعقامالت
التقصققي بشققنهنا وإحالتهققا
أو العقققوابت القاسققية أو الالإنسققانية أو املهينققة أمققاكن االحتجققاز و ّ
املقتصقة .كمقا تسقاهم نشقر القوعي االجتمقاعي
حبس احلالة إىل السلط اخداريقة أو الق قائية
ّ
قققا ر التعققذي بواسققطة احلمققالت والنققدوات والنشقرايت .وتشققر كققذل علققو بقرام التلققوين
جما ا تصاصها.
 -160م ق ققن جهته ق ققا تن ق ققذ وزارة الع ق ققد ابلتع ق ققاون م ق ققع املنام ق ققة الدولي ق ققة لإلص ق ققالي اجلن ق ققائي
منذ  2016مشروعني يتعلقان بت عيل العقوابت البديلة وتعزيز منه حقوق اخنسان التعامقل
مع السجناء بسجن املسعدين ومركز إصالي ا ا اجلاةني بسيدي اهلاين.
 -161كمققا أبرمققت بتققاريخ  12جققان ي  2016ات اقيققة مققع وزارة املقرأة وا سققرة والط ولققة وكبققار
السن تسمح ملندوي محاية الط ولة بقزايرة مراكقز إصقالي ا قا لال قالع علقو ظقرو اخقامقة
وم ققدا احق قرتام حق ققوق ا ققا  .كم ققا أبرم ققت ديس ققمرب  2012تس ققعة م ققذكرات ت ققاهم م ققع
مجعيات ومنامات للدفاع عن حقوق اخنسقان لقزايرة السقجون وقامقت هقذه املنامقات إىل مقوى
ديسمرب  2016ب ق  664زايرة .وقد انتهو العمل بتل املذكرات بعد تسلم اهليوة الو نيقة للوقايقة
من التعذي مهامها الي ابرمت إثر تركيزها ات اقية تعاون مع وزارة العد أفريل  2010حتقدد
جماالت التعاون بينهما و ليات التنسي .
 -162وتسققند للجمعيققات الراوبققة زايرة السققجون تقرا ي بعققد دراسققة املطالق حالققة حبالققة.
ومت هذا اخ ار إبرام مذكرة ت اهم مع الرابطة التونسقية للقدفاع عقن حققوق اخنسقان جويليقة
 2012وملح هلا أكتوبر  2012حو متلينها من زايرة السقجون ومراكقز إصقالي ا قا
اجلاةني واال الع علو أوضاع املساجني وا ا .
 -0.2التر يا

جمال ناهضة التعذيا

 -163تواصل وزارة العد تدعيم قدرات الق اة وموظ ي السجون جما مناه قة التعقذي
حي ق أصققدرت ابلتعققاون مققع املعهققد الققدامناركي ملناه ققة التعققذي دلققيال للتصققدي للتعققذي
 2014اعتمققد لتلققوين  140قاض ققيا مققنهم  60إ ققار تلققوين ملققونني م ققوزعني علققو ى ققاكم
االستونا واحملاكم االبتدائية وتوىل كل منهم تلوين ما بني  10و 12قاضيا.
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 -164ف ال علو تلوين ابقي الق اة املباأرين ابلتعاون بني املعهد ا علو للق قاء وامل وضقية
السققامية حلقققوق اخنسققان حي ق مت تلققوين  33قققا سققنة  2012و 126سققنة  2012حققو
مواضيع تتعل جا االرهاب.
 -162ومتّ إدرا الربوتوكققو اال تيققاري امللحق ابت اقيققة مناه ققة التعققذي ضققمن مققادة حقققوق
املتلونني مدرسة السجون واخصالي مع التعريف ابجلنة ال رعية
اخنسان ل ائدة كافة أصنا
ّ
ملنققع التعققذي كآليققة دوليققة وقائيققة هخيق ّقو هلققا زايرة أمققاكن االحتجققاز .ومت كققذل تلققوين ضققباط
وموظ ي السجون من قبل اللجنة الدولية للصلي ا محر.
 -166و إ ققار تطبي ق بروتوك ققو إس ققطنبو الط ق الش ققرعي متّ تل ققوين الق ققاة وا ب ققاء
همة مطابققة للربوتوكقو مثّ حيقرر ا بقاء
الشرعيني حي أصبح الق اة ّ
يسقرون ا باء للقيام ّ
تقققاريرهم وفقققا لتوصققياتم و ل ق هبققد القيققام بتحقي ق انجققع حققو أعمققا التعققذي ووريهققا مققن
املعامالت القاسية والالإنسانية واملهينة.
قتم
 -162و إ ققار التعققاون بققني وزارة الصققحة ووزارة العققد واللجنققة الدوليققة للصققلي ا محققر يق ّ
منذ  2013أتمني دورات تلوينية بتونس وااقار ل ائقدة اخ قارات الطبيقة وأقبم الطبيقة العاملقة
ابلسجون متحقورت اصقة حقو صقحة املوققوفني .كمقا ّأمقن قسقم الطق الشقرعي بشقار نيلقو
ابلتعققاون مققع اخدارة العامققة للسققجون ع ق ّدة دورات تلوينيققة بققاء السققجون بتققونس ومتّ تققدريس
عديد الوحدات من قبل رباء و نيني ودوليني(.)46
 -160ومققن جهتهققا قام ققت اهليوققة الو ني ققة للوقايققة مققن التع ققذي ققال ال ققرتة مققن أكت ققوبر إىل
ديسققمرب  2012ابلعديققد مققن الورأققات التلوينيققة والتوعويققة وجهققت ملمثلققي السققلط العموميققة
خمتلقف والايت اجلمهوريقة للتعريقف ابهليوققة ومهامهقا ولقدعم مسقار الوقايققة مقن التعقذي أقارك فيهققا 322
إ ققار وموظققف معنيققني أبوضققاع احملتجقزين والعققاملني اب مققاكن السققالبة للحريققة والتققابعني للققوزارات
التالية :العد (السجون) والدفاع الو ين والدا لية واملالية (الديوانقة) والصقحة العموميقة والشقؤون
االجتماعية.
 -2.2خبصوص االحصائيا
 -169صصققت النيابققة العموميققة قتلققف احملققاكم االبتدائيققة دف قرتا يت ققمن مراجققع الشققلاايت
املق ّدمة من أجل التعذي ومآهلا ومتابعة ق قااي التحقيق القي اجنقرت عنهقا إىل وايقة بلووهقا قور
احملاكمة ومآ تل ا حلام ا يساهم متابعقة ومعرفقة مآهلقا .وللتقذكري فقان تقونس متتلق منقذ
ديسمرب  2000مناومة إحصائية اصة صل مصاحل الت قديقة العامقة بقوزارة العقد هتقد إىل
ضمان عدم جتاوز اآلجا القانونية لإليقا التح اي.

__________

( )46تتمثل الوحدات :
• الصحة ال االعتقا
• ا القيات الطبية وأماكن االعتقا
حالة االحت ان
• تد ل الطبي
• إضراب اجلوع
• العز واحلبس زنزانة فردية
• التعذي واملعاملة السيوة أماكن االعتقا .
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 -120وحرصققا علققو حسققن التواصققل مققع املققودعني واخصققغاء ملشققاولهم ركققزت اخدارة العامققة
للس ققجون واخص ققالي ص ققنادي أ ققلاوا بلاف ققة الوح ققدات الس ققجنية ال ت ققتح إال م ققن قب ققل م ققدير
السجن الذي إبملانم تشري هيوات ق قائية ورقابيقة ل تحهقا .كمقا مت إحقدا ملتق أقلاوا
بلل سجن ومركز إصالي مهمتم تلقي الشلاوا ومتابعتها.
 -121كمققا مت إصققدار عديققد ا وامققر اخداريققة ومققذكرات العمققل حققو ضققرورة االلتقزام ابل قوابط
القانونية وحسن معاملة املودعني و صوصا ااطريين منهم ن فقيهم املقور ني ق قااي اخرهقاب
واحرتام حرمتهم اجلسدية واملعنوية.
 -122وتبني املالحق  12و 10عقدد الشقلاايت املتعلققة بسقوء املعاملقة الوحقدات السقجنية
ومجلة العقوابت التنديبية املتقذة ثبوت سوء املعاملة ال سنة  .2010كما مت ال سنة 2010
إحالة عدد  3مواضيع للق اء للتعهد هبا سوء املعاملة الوحدات السجنية.
 -123و ال ققرتة املشققمولة ابلتقريققر ا و للهيوققة الو نيققة للوقايققة مققن التعققذي إىل مققوى سققنة 2012
تلقت اهليوة  104اأعار (ملح  )19وتلققت قال سقنة  122 2010إأقعارا حقو حقاالت
ىتملة للتعذي وسوء معاملة.
 -124فيم ققا يتعل ق حب ققاالت الوف ققاة فإن ققم مل يس ققجل أي ققة حال ققة انمج ققة ع ققن اس ققتعما العن ققف
السجون ال مقدة التقريقر .وقري أنقم مت تسقجيل عقدد  22حالقة وفقاة قال سقنة  2010جقراء
التعقر لوعلققات صقحية وتعهققد الق ققاء هبقا مجيعققا ابعتبقار أو كققل وفققاة حتصقل السققجن وهققي
وفاة مسرتابة حس القانون عدد  22لسنة  2001املتعل بناام السجون (ملح )20
تعهق ققد الق ققاء العسق ققلري بق ققااي االنتهاك ققات املرتلبق ققة ض ققد املتاق ققاهرين
 -122وم ققن جهت ققم ّ
واحملتج ققني عن ققد ان ققدالع أح ققدا  12ديس ققمرب  14/2010ج ققان ي  2011و لق ق بع ققد ختل ققي
الق ققاء العققدي عققن الناققر فيهققا اسققتنادا لل صققل  22مققن القققانون عققدد  20لسققنة  1902املتعلق
ابلناام ا ساسي عوان قوات ا من الدا لي فقتم فقتح أحبقا حتقيقيقة اجلقرائم املرتلبقة منهقا
القتل العمد مع سابقية القصد القتل العمد اجلقري واملشقاركة لق ملقاضقاة اجلنقاة والتعقوي
هاي الشهداء وجرحو الثورة عن ري متلينهم من القيام ابحل الشقصي.
 -126وققد صققدرت أحلققام ابخدانققة حق عققدد مققن كبققار املسقؤولني والقققادة ا منيققني (رئققيس
الدولققة املباأققر أثنققاء تل ق ا حققدا ووزيققر الدا ليققة وعققدد مققن املققديرين العققامني اب مققن وا مققن
العمومي وا من الرائسقي ووحقدات التقد ل و مقر احلقر القو ين )...وكقذل ا منيقني امليقدانيني
كما متّ احللم بتعوي ات مادية هامة ل ائدة ال حااي و ويهم.
 -122وتلتق ققزم وزارة الدا ليق ققة إ ق ققار تصق ققديها للتعق ققذي وانتهق ققاك حقق ققوق اخنسق ققان ابلقيق ققام
ابلتحقيقات اخداريقة الالزمقة عقن ريق هياكقل الرقابقة والت ققد حقو معاجلقة الشقلاوا والعقرائ
واخأقعارات خبصقوم التعقذي أو سققوء املعاملقة واختقا إجقراءات إداريققة أتديبيقة أو جزائيقة إن لققزم
ا مققر ويققتم حاليققا العمققل علققو تطققوير مناومققة الرقابققة والت قققد والتققدقي الققدا لي ومشققروع تطققوير
مناومة معاجلة العرائ والشلاوا إ ار التعاون مع برانم ا مم املتحدة اخمنائي.
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 -6.2خبصرروص شررري القررانون عررر  92لسررنة  9402املتعلررق بزجررر االعتررراء عل ر القرروا
املسلحة
اااصققة علققو و قرار القققانون املتعل ق
 -120يهققد هققذا املشققروع للتنققاوم مققع النصققوم اجلزائيققة ّ
لافحة اخرهاب ومنع وسل ا موا وا حلام الواردة ابجمللة اجلزائيقة وسقعيم ملسقايرة التشقريعات
املقارنة واملالءمة مع املعايري الدولية .ومتقت إحالقة املشقروع علقو اناقار جملقس نقواب الشقع سقنة 2012
وبعد إد ا ع ّدة تعديالت عليم علو ورار تسميتم وإضافة بع ال صو اصة املتعلقة حبماية
مواقققع العمليققات ا منيققة والعسققلرية مققن التصققوير والب ق ّ دون احلصققو علققو الرتا ققي الالزمققة
وتشققديد العقققوابت .وتبعققا خاثرة مجلققة املسققائل املتعلقققة صوصققا جققا حقققوق االنسققان كحريققة
التعبري تقوم وزارة الدا لية حاليا إبعادة صياوتم ضوء مالحاات من ا را املعنية.
 -129وفيم ققا يتعلق ق ابملع ققايري القانوني ققة بش ققنن اس ققتقدام الق ققوة م ققن قب ققل املس ققؤولني ع ققن ان ققا
القانون فقد ن ّ ال صقل  10مقن الدسقتور ابن مقن مهقام اجلقي القو ين دعقم السقلطات املدنيقة
وفق مققا ي ققبطم القققانون ممققا ي ققبط ناققام تققد ّ ل الققوات املسققلحة ات الصققبغة ا منيققة ّأمققا بقيققة
امله ققام القتالي ققة فتبق ققو اض ققعة حل ققام أ ققرا بع ققها مس ققتم ّد م ققن الق ققانون ال ققدوي للنزاع ققات
املسلحة.
 -100كما يت من التشريع التونسي مجلة من ا حلقام القي تقن ّ علقو اخع قاء مقن املسقؤولية
اجلزائيققة علققو و قرار ال صققو مققن  39إىل  42مققن اجمللققة اجلزائيققة حي ق حتققد ال صققل  39عققن
الققدفاع الشققرعي واللققن ال صققل  42مققن اخع ققاء م ققن العقققاب ابلنسققبة للققل مققن ارتل ق فع ققال
قت و ن قانوين أو إ ن من السلطة الي هلا النار.
 -101كما ن ّ ال صل  29من القانون ا ساسي عدد  26لسنة  2012علو عدم مؤا قذة
املقرتق جزائيا عندما يقوم دون سوء نية اب عما الي تتطلبها عملية اال رتاق .وجاء ابل صقل  22مقن
ن ققس الق ققانون عل ققو أنّققم'' :ف ققال ع ققن ح ققاالت ال ققدفاع الش ققرعي ال يل ققون أعق قوان قق قوات ا مق قن
الققدا لي والعسققلريون وأع قوان الديوانققة مسققؤولني جزائيققا عنققدما يقومققون حققدود قواعققد القققانون
والناقام الققدا لي والتعليمقات املعطققاة بصق ة قانونيققة إ قار ملافحققة اجلقرائم اخرهابيققة املنصققوم
عليهققا هبققذا القققانون بنشققر القق ّقوة أو اسققتعماهلا أو يعط قوا ا مققر ابسققتعماهلا إ ا كققان ل ق ضققرورّاي
املهمة''.
داء ّ
 -102إضافة إىل ل
ال يعد جرما:

ن ّ ال صل  90من جملة املرافعقات والعققوابت العسقلرية علقو أنقم" :

•

استعما السالي خرجاع اهلاربني أثناء جماهبة العدو أو خيقا أعما العصيان
أو السل أو التقري .

•

وامرمهققا بعققد

اسققتعما السققالي مققن قبققل احلققار أو اا ققري عنققد عققدم االمتثققا
التنبيم الثال .

 -103كمققا اقت ققو ال صققل  0مققن الققرار اجلمهققوري عققدد  230لسققنة  2013املتعلّق
منطقة حدودية عازلقة وال صقل  9مقن ا مقر الرائسقي عقدد  120لسقنة  2012املتعلق
منا عمليات عسلرية ومنا عمليات عسلرية مغلقة علو انطباق أحلام ال صو
إىل  42من اجمللة اجلزائية علو ا عوان امللل ني بتطبي أحلام النصوم املذكورة.
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 -104مع اخأارة إىل ان مقت يات ال صو املشار إليهقا ن قا تبققو اضقعة حلقام الققانون
ع ققدد  4لس ققنة  1969امل ققؤر  24ج ققان ي  1969املتعلق ق ابالجتماع ققات العام ققة واملواك ق ق
واالستعراضققات والتجمهققر مققع التقيققد بققدأ التققدر اسققتعما القققوة ب ق التش قريع اجلققاري بققم
العمل.
 -102فيما يتعل دونة سلوك قوات ا من القدا لي فهقي تنقدر إ قار مشقروع تعقاون بقني
وزارة الدا لية وبرانم ا مم املتحقدة اخمنقائي حقو إصقالي قطقاع ا مقن وهقي هتقد إىل تطقوير
سلوكيات أعوان ّقوات ا من ال ّدا لي وتدعيم الثّقة مع املوا ن كما يسقعو إىل ملافحقة الاّقواهر
السققلبية دا ققل ا سققالك ا منيققة وترسققيخ مبققادئ احقرتام حقققوق اخنسققان واحلقرايت العامققة .وهققي
ّ
حاليا ور االستشارة.

 -8حظر االسرتقاق ياالجتا يالعبو ية يحقوق الطفل (املا اتن  8ي)90
 -8.0اجلهو لتنفيذ القانون األساسي عر  60لسنة 9406
 -106ن ق القققانون علققو إحققدا اهليوققة الو نيققة مللافحققة االجتققار اب أقققام حتققت اأ قرا
وزارة العققد ومت تركيزه ققا بص ق ة فعلي ققة قت ققو ا مققر احلل ققومي عققدد  219لس ققنة  2012املتعل ق
بتسققمية رئيسققتها (قاضققية مققن الرتبققة الثالثققة وأع ققائها (ممثلققني عققن جهققات حلوميققة وأ ققرا وققري
حلوميققة) ملققدة  2سققنوات وققري قابلققة للتجديققد ومت متلينهققا مققن مقققر منققذ جققان ي  .2018وأعققدت
اهليوة مشروع أمر حلومي يتعل بتنايمها و رق سريها.
 -102قققدمت اهليوققة تقريرهققا السققنوي ا و يققوم  23جققان ي  2019ابلناققر لرمزيققة هققذا الي قوم
الذي مت اقراره كيوم و ين لذكرا الغاء العبودية والرق تونس بوثيقة رمسية سنة .1846
 -100تطبيققا حلققام ال صقل  46مققن الققانون املققذكور وبققدعم فقين مققن ملتق االمققم املتحققدة
املعين ابملقدرات واجلرالة قامت اهليوة بصياوة االسقرتاتيجية الو نيقة مللافحقة االجتقار اب أققام
للسققنوات  2023-2018وف ق مقاربققة تشققاركية مققن ققال تناققيم ورأققات واستشققارات مققع مجيققع
املتد لني .كما وضعت طة عمل لتنزيل ىاور االسرتاتيجية لل رتة املمتدة بني  .2019-2012وهقي
أ ر تتناوم مع املؤأرات  1652و 1654من اهلد  16واملؤأر  252من اهلد  2من اهقدا
التنمية املستدامة.
 -109وهتققد االسقرتاتيجية اىل وضققع مقاربققة أققاملة مللافحققة الاققاهرة اصققة جمققا تطبيق
اج قراءات احلمايققة و ليققات املسققاعدة لل ققحااي ابخضققافة اىل ارسققاء قاعققدة بيققاانت حققو االجتققار
اب أقام هبد استغالهلا اجناز مهامها.
 -190وقامققت اهليوققة إبحققدا جلنققة ملالئمققة خمتلققف النصققوم القانونيققة ات العالقققة ابسققتغال
اال ققا ابعتب ققار أن قراب ققة  75%م ققن ح ققاالت االجت ققار اب أ قققام تتعلق ق ابس ققتغال اال ققا
و اصة االستغال االقتصادي التسو والعمالة املنزلية اىل جان ت ارب اخ قار الققانوين
اجملا من حي امل اهيم أو العقوابت مما ل صعوابت علو مسقتوا التقد ل للحمايقة أو علقو
مستوا التلييف القانوين للجرالة.
 -191تعمققل اهليوققة كققذل علققو اعققداد النصققوم الرتتيبيققة منهققا مشققروع ا مققر احللققومي الققذي
ي بط أروط و رق التل ل ب حااي االجتار اب أقام و جانية العال .
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 -192كما قامت اهليوة بتلوين العديد من املتد لني:
•

ق ققاة مرجققع ( 20مققن النيابققة العموميققة و 14مققن التحقي ق ) والق ققاة املباأ قرين
وامللحقني الق ائيني مشلت أكثر من  200مست يد

•

ققوات ا مققن الققدا لي :تلققوين ملققونني  4دورات مشلققت  22مققنمور ضققابطة
عدليققة وا تيققار  0ملققونني و نيققني إضققافة إىل  4دورات دراسققية علققو املسققتوا
اجلهوي ل ائدة  104مست يد

•

إ ارات وزارة الشؤون االجتماعية :تنايم دورات وورأقات تلوينيقة حقو ليقات
التعققر علققو ال ققحااي مشلققت العققاملني راكققز الرعايققة االجتماعيققة وتلققوين 26
مت قد كنقاط اتصا

•

مندوي محاية الط ولة :تلوين امللقونني
لعدد  41مندوب جهوي

حقدود  22منقدوب ودورات تلوينيقة

•

تناقيم بق ق  29نشقاط تلقويين قال سقنة  2010مشلقت أكثقر مقن أل قي مشقارك
ابلشراكة مع املنامة الدولية للهجرة

 -193وأارك اربعة ق اة عسلريني تقرب "مقاومقة املتقاجرة ابلعنصقر البشقري" القذي يهقناّم
ركز دو الشراكة من أجل السلم أبنقرة قصقد متليقنهم مقن التعامقل عمليقا مقع املعطيقات املتعلققة
ابملت ققاجرة ابلعنص ققر البش ققري والتع ققر عل ققو أه ققم اآللي ققات واخج قراءات املتق ققذة س ققبيل مقاوم ققة
ظاهرة االجتار اب أقام.
 -194وعلو مستوا محاية ال حااي تقوم اهليوة بق:
•

توفري املساعدة الطبية وجمانية العال

•

االرأققاد حققو اخج قراءات الق ققائية واالداريققة ل ققمان احلصققو علققو التعققوي
املناس

•

املساعدة علو تلوين املل ات للحصو علو االعانة العدلية

•

تلقققي اخأققعارات حققو عمليققات االجتققار اب أقققام وإحالتهققا علققو اجلهققات
الق ائية املقتصة.

 -192ابلرجققوع لتقريققر اهليوققة الو نيققة مللافحققة االجتققار اب أقققام مت إحصققاء  200ضققحية
سققنة  2010بينمققا كققان هققذا العققدد يقققدر بق ق 242حالققة سققنة  .2012كمققا تلقققت  430اأققعارا
والثل اجملتمع املدين املصدر ا ساسقي لقم بنسقبة  %01مقن املل قات ونسقبة  %. 956مقن التعهقد
ققر فقققد بل ق  409اتصققاال تعلقققت مواضققيعها
التلقققائي .أمققا عققدد االتصققاالت عققرب الققرقم ا
تابعققة مل ققات او اأققعار بوضققعية او ل ق است سققار .وتنققدر  413حالققة بققني حققاالت االجتققار
اب أقققام مققن بيققنهم  336ام قرأة .وأحالققت عققدد  20حالققة علققو الق ققاء .وتعلققس اجلققداو
امللحقة  21و 22و 23أهم االحصائيات املتعلقة ابخجتار اب أقام وف تقرير اهليوة.
 -196أم ققا خبص ققوم التعه ققد ابل ققحااي فق ققد تول ققت مراك ققز الرعاي ققة االجتماعي ققة التابع ققة ل ققوزارة
التعهقد بقرابقة  20حالقة مقن بيقنهم  36قال
الشؤون االجتماعية قال سقني ّ 2010-2012
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أولبهم من الذكور وقدمت دمات اخقامة بص ة وقتية والرعاية والتوجيم لل حااي ومتليقنهم مقن
احلاجيات ا ساسية ضمن مناومة اخسعا االجتماعي.
 -192كما تقدمت وزارة الصحة ابملساعدة الطبيقة ل ق  69مقن ال قحااي ال قرتة املرتاوحقة بقني
جان ي وديسقمرب  2010وكانقت معاقم ال قحااي مقن االان  %60كمقا توجقد  12ضقحية مقن
ا جان ( 13من اجلنسية االي واريقة  1كونغوليقة  1مقن بوركينقا فاسقو) .وتبلق نسقبة ال قحااي
من ا ا  % 42ويبل السن ا دىن  11سنة وا قصو  24سنة ومتوسقط العمقر  2156سقنة
وتلقت دمة استقبا ال حااي من ر الوحدة الصحية الق ائية "اجناد"  43ضحية.
-9.8

شري كلنا ضر عمل االطفال
 -190أققرعت تققونس إعققداد خمطققط و ققين مللافحققة عمققل ا ققا لل ققرتة 2020-2012
يرتلز علو املبادئ الي وضعتها ات اقية العمل الدولية رقم  102بشنن حار أسقوأ أأقلا عمقل
ا قا واخجقراءات ال وريقة للق ققاء عليهقا وات اقيقة العمقل الدوليققة رققم  130بشقنن احلققد ا دىن
لسن االستقدام .ويهد هذا املقطط إىل وضع التصورات واآلليات العملية الل يلقة ابحلقد مقن
التحاق ا ا بسوق العمل .وتتمثل اهم ىاوره :
•

العم ققل عل ققو جت ققانس النص ققوم القانوني ققة ات العالق ققة س ققنلة التص ققدي لا ققاهرة
عمل ا ا .

•

ل إ ار مندم وتشاركي بني خمتلف اهلياكل املعنية

•

تنمية القدرات املؤسساتية والتقنية ملقتلف املتد لني.

•

اخسهام

الوقاية ومحاية ا

ا ا كثر عرضة لالستغال االقتصادي

 -199و هققذا اخ ققار اجنققز املعهققد الققو ين لإلحصققاء سققنة  2012بققدعم مققن منامققة العمققل
الدولية دراسة استقصقائية عنقوديقة متعقددة املؤأقرات ( )42مشلقت عينقة ب ق ق ق 12000أسقرة وأفقادت
أبن  1295900ق ققل ت ق قرتاوي أعمق ققارهم بق ققني  2و 12سق ققنة ( %259مق ققن ا ق ققا التونسق ققيني)
يعملون منهم  1365200ال ( )% 6يقومون أبعما طرية.
 -200وتن يذا للمقطط الو ين املذكور يتم اجناز مشروع "معا ضد عمقل ا قا تقونس "
ال ققرتة املمتققدة بققني جققان ي  2012ومققاي  2020بققدعم مققن ملت ق العمققل الققدوي لبلققدان
املغققرب العققري وملتق أققؤون العمققل الدوليققة التققابع لققوزارة العمققل ا مريليققة حيق صصققت لققم
موارد تقدر  3مليون دوالر من قبل وزارة العمل ا مريلية.
 -201يهققد هققذا املشققروع إىل تعزيققز قققدرة احللومققة ومنامققات العمققا ومنامققات أصققحاب
العمققل واجملتمققع املققدين علققو تن يققذ طققة العمققل الو نيققة مللافحققة عمققل ا ققا مققن ققال دعققم
وحتسني املعار املتعلقة بعمل ا ا وأسوأ أألالم وتعزيز الوعي والتعبوة االجتماعية اجملا
و ل ق منققو لناققام متابعققة عمققل ا ققا متققاي وقابققل للتل قرار إضققافة علققو بع ق منققا بديلققة
للمرافقة وإعادة اخدما من أجل الوقاية من عمل ا ا .
__________

( )42دراسة استقصقائية عنقوديقة متعقددة املؤأقرات
.le-travail-des-enfants-en-tunisie-2017
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 -202و هذا الصدد عملت وزاريت الشؤون االجتماعية واملرأة وا سرة والط ولة وكبار السقن
علو بع نقاط اتصا ( 24مت قد أغل و 24مندوب محاية الط ولة ممثلني عن كامقل والايت
اجلمهورية) للرصد والتعهد والتنسي ملعاجلة وضعيات ا ا املستغلني اقتصاداي.
 -203كمققا متققت مراجعققة ق قرار وزيققر الشققؤون االجتماعيققة املتعل ق بتحديققد أن قواع ا عمققا الققي
حيجققر فيهققا تشققغيل ا ققا وتوسققيع قائمققة الوظققائف واملهققن ااطققرة مققن ققال ت ققمني احلققاالت
ّ
واملهن التالية (ملح .)24
 -204و إ ققار املسققامهة الق ققاء علققو االسققباب العميقققة لالسققتغال االقتصققادي للنسققاء
واال ققا تن ققذ وزارات امل قرأة وا سققرة والط ولققة وكبققار السققن والشققؤون االجتماعيققة والرتبيققة عققدة
برام (ملح .)22
 -202أم ققا خبص ققوم محاي ققة ا ققا ف ققروم مص ققادقة ت ققونس عل ققو معا ققم االت اقي ققات الدولي ققة
والعربي ققة خبص ققوم عم ققل ا ققا وخمتل ققف التشق قريعات ه ققذا اجمل ققا ال زال ققت هن ققاك اأ ققلا
مالئم ققة م ققع الواق ققع اجملتمع ققي اهلق ق ال ققذي ي ققدفع ا ققا للعم ققل س ققن مبل ققرة لالنقط ققاع ع ققن
الدراسة واستغالهلم تعقا ي املهقن اهلامشقية والعمقل ا سقواق املوازيقة و قطاعقات ا نشقطة
وري املنامة.
 -206ولقققد وردت علققو امللات ق اجلهويققة ملنققدوي محايققة الط ولققة ققال سققنة 300 :2012
إأ ققعارا لتعق قري الط ققل للتس ققو أو ح ققد أأ ققلا االس ققتغال االقتص ققادي منه ققا % 3959
صق و ال تيقات .ومتثلققت أولق تلق احلققاالت تعقري الط ققل للتسقو مقن قبققل اللبقار  % 21مققن
جممققوع االأققعارات و محققل الط ققل علققو ا عمققا التجاريققة ققار ا ققر القانونيققة بنسققبة  %26مققن
جمموع اخأعارات .وتتجقم اخأقارة للقون هقذ العقدد الثقل نسقبة ضقويلة مقارنقة ابلواققع وهقو راجقع
إىل ضعف لية واج اخأعار إىل جان ضعف ليات املراقبة.
 -202أما خبصوم االستغال اجلنسي لأل ا فقد أرعت وزارة املقرأة ابلتعقاون مقع جملقس
أورواب تن يققذ ب قرانم و ققين حققو محايققة ا ققا مققن كافققة أأققلا االسققتغال واالعتققداءات
اجلنسققية يهققد لنشققر الققوعي ققدا طققورة هققذه الاققاهرة وتعزيققز قققدرات املتققد لني امليققدانيني
ا ي من محاية كافية لأل ا جما الوقاية والتعهد اب ا ال حااي وتوفري الرعايقة الالّزمقة
هلققم إىل جان ق وضققع إ ققار تش قريعي مالئققم يرسققخ مبققادئ احلمايققة القانونيققة لأل ققا يبققى علققو
أسققس اح قرتام مصققلحة الط ققل ال ققلو ويققدعم إنشققاء أ ققبلة مققن املهنيققني مللافحققة االس ققتغال
واالعتداء اجلنسي ضد ا ا .

 -2حريررة األصررماص يأ ررنهة ،قانونيررة االحتفرراص ي عا ل ررة األصررماص احملررري ني ررن
احلريّة (املوا  9ي 2ي 2ي 04ي)00
 -0.2نفيذ القانون عر  2لسنة 9406
املققدة
 -200يعتققرب هققذا أهققم تل قريس جمققا ال ققماانت القانونيققة للمحققت بققم إ قل ق
القانونيققة لالحت ققان وأصققبح مققن حق ي الشققبهة ا تيققار ىققامي للح ققور معققم أثنققاء مساعققم لققدا
ابحق ق البداي ققة والل ققن للمح ققت ب ققم أو حملامي ققم أو ح ققد أف ق قراد عائلت ققم أن يطل ق ق م ققن وكي ققل
اجلمهورية أو من منموري ال ابطة العدلية ال مدة االحت ان أو عند انق اءها إجقراء فحق
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مل .كما يتوج علو وكيل اجلمهورية إجراء الرقابة الالزمة بص ة منتامة علو سقجل اخيققا
وعلو ظرو االحت ان وحالة احملت بم.
 -209متسق ق ق وزارة الدا لي ق ققة ابلقائم ق ققة الرمسي ق ققة لغ ق ققر االحت ق ققان املعتم ق ققدة وق ق ققد متّ متل ق ققني
املنامات الدولية والو نية من نسخ منها واخ ن هلقا ابلقيقام بقزايرات رصقد ملراقبقة ظقرو وأحقوا
احملرومني من حريتهم ورفع التقارير أنهنم و اصة الرابطة التونسية للدفاع عن حققوق اخنسقان
وامل وضققية السققامية حلقققوق اخنسققان واللجنققة الدوليققة للصققلي ا محققر واهليوققة الو نيققة للوقايققة مققن
التعذي .
 -210عمليا يتم تلثيف الت قد ال جوي للوقو علو مدا احرتام الوحقدات ا منيقة للققوانني
النافققذة واملمارسققات ال ققلو جمققا التعامققل مققع ي الشققبهة ققا ل ق احلققرم علققو توجيققم
اهتمققام أعقوان ال ققابطة العدليققة ةققو اسققتيعاب ا حلققام اجلديققدة املشققار إليهققا أعققاله و لق عقرب
االلتزام بتحرير ىاضر مستوفاة اخجراءات الشللية واملوضقوعية والتنسقي القدائم مقع جهقاز النيابقة
العموميققة ققا يل ققل تل قريس ال ققماانت القانونيققة لققذي الشققبهة واملتعلقققة اصققة حبقققم الققدفاع
واحملاكمققة العادلققة ومحايققة احلرمققة اجلسققدية واملعنويققة وكققل التجققاوزات املقلققة هبققذه ال ققماانت تعتققرب
جرائم يعاق عنها القانون اجلزائي الو ين بعقوابت مش ّددة تصل إىل السجن بقية العمر ابلنسبة
إىل حاالت التعذي النات عنها املوت (ال صل  101اثنيا من اجمللة اجلزائية).
 -211وعلو مستوا التدري مت تلوين الق اة ال سنة  2012حو مقت قيات الققانون
عدد  2مشلت  102قاضيا .ويتم العمل حاليا علو تلوين امللونني اجملا .
 -212وأصدرت وزارة الدا لية هقذا للقصقوم ملحوظقة عمقل مقاي  2016ملقنموري
ال ابطة العدلية حو حسن تطبي القانون وضرورة اعالم ي الشبهة ابحلقوق وال ماانت القي
يل لها لم القانون.
 -213كم ق ققا ابدرت من ق ققذ س ق ققبتمرب  2014إبص ق ققدار منش ق ققور متعل ق ق ابعتم ق ققاد وتعم ق ققيم معلق ق ققة
ال ققماانت املقولققة لألأقققام احملققت هبققم وقققد أوصققو املنشققور ابحقرتام التشقريع الققو ين واملعققايري
الدولية املتعلقة ابل ماانت القانونية لألأقام احملت هبم كمزيد العناية وهتيوة ور االحت قان
بقا للمواص ات وتوفري كل املراف ا ساسية والصحية هلم.
 -9.2جرهة االختفاء القسر
 -214متابعققة للتوصققية الصققادرة عققن اللجنققة ا مميققة علققو إثققر مناقشققة تقريققر تققونس االوي ققال
سققنة  2016واملتعلقققة إبدرا هققذه اجلرالققة ضققمن التش قريع الققو ين مت اق قرتاي مشققروع قققانون علققو
اناققار اللجنققة املعنيققة راجعققة اجمللققة اجلزائيققة خدراجهققا كجرالققة مسققتقلة العن قوان املتعل ق ابجل قرائم
عل ققو الق ققذات البش ق قرية .وق ققد مت للغق ققر االسق ققتونا ابلتعريق ققف ال ق قوارد ابالت اقيق ققة ا مميق ققة املتعلقق ققة
ابال ت اء القسري
 -3.2احصائيا األصماص احملتجزين
 -212يب ققني امللح ق  26ع ققدد احمل ققت
الدا لية.
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 -216ويبلق ق ع ققدد املوق ققوفني الس ققجون التونس ققية  13221و 0942ىل ققومني وينقس ققمون
لع ققدد  21620ك ققورا و 290إاناث .ويوج ققد ت ققونس ع ققدد  24وح ققدة س ققجنية حسق ق اق ققة
االستيعاب وعدد املساجني بلل وحدة سجنية مبينة ابجلدو امللح .22
 -0.2رابري التصنيف اخل السجون
 -212فيمققا يتعلق ب صققل ا ققا عققن بقيققة املسققاجني فإنققم تطبيقققا حلققام ال صققل  99مققن
جملققة محايققة الط ققل وال صققل  10مققن القققانون عققدد  22لسققنة  2001املتعلق بناققام السققجون مت
ختصققي ورفققة هلققذه ال وققة مققن املسققاجني والبققال عققددهم  26ققال مققودعني ابلسققجون التاليققة:
املرانقية ومنوبة وسوسة واملساعدين وص اقس.
 -210ومت إبرام ات اقية أراكة بني وزاريت العد واملرأة وا سرة والط ولة وكبار السن جان ي 2012
هبد حتسني ااقدمات القي تققدمها مراكقز إصقالي ا قا نقزاع مقع الققانون وتطقوير ليقات
التعهققد ققا حيقق ا هققدا ا ساسققية ملراكققز اخصققالي احرتامققا للمناومققة الو نيققة والدوليققة حلقققوق
الط ل.
 -219أمققا فيمققا يتعل ق ب صققل املوقققوفني عققن احمللققومني وتطبيقققا حلققام ال صققلني  3و 6مققن
القانون عدد  22لسنة  2001املذكور فإنقم يقتم اعتمقاد التصقنيف الققانوين املبقني هبمقا إ اقت قو
ال صل  3أنم " تنقسم السجون اىل ثالثة أصنا :
•

سجون اخيقا وأتوي ا أقام املوقوفني حت

•

س ققجون التن ي ققذ وأتوي ا أ قققام احملل ققوم عليه ققم بعق ققوابت س ققالبة للحري ققة أو
بعقوبة أأ ّد.
الس ققجون أ ققبم امل توح ققة وأتوي ا أ قققام احملل ققوم عل ققيهم م ققن أج ققل اجل ققنح
العمل ال الحي.
واملؤهلني

•

ايا.

قتم اعتمقاد هققذا التصققنيف حسق اخملانيققات املتاحققة علققو أنقم جيق الت ريق كققل
 -220وي ّ
احلقاالت بققني املوققوفني حت ايققا واحمللقوم علققيهم .وأضقا ال صققل  6أنقم " يقققع تصقنيف املسققاجني
ج ققرد إي ققداعهم عل ققو أس ققا اجل ققنس والس ققن ون ققوع اجلرال ققة واحلال ققة اجلزائي ققة حبس ق م ققا إ ا ك ققانوا
مبتدئني أو عائدين".
 -221و إ ققار تلقريس مبققدأ إفراديققة املعاملققة وتققدر العقوبققة مت تركيققز ليققة جديققدة للتصققنيف
وإعادة التصنيف ترتلز علو التطور السلوكي للسجني ودرجة طورتم وتعتمد علقو ثالثقة أنامقة
هي علو التواي:
•

ناام عاي التنمني وأيوي املساجني ااطرين

•

ناام متوسط التنمني وأيوي املساجني متوسطي اطورة

•

ناام أبم م توي وأيوي املساجني متدين ااطورة.

 -223وقد مت الشروع اعتماد هذه اآللية ثال سقجون منو جيقة هقي منوبقة وبقر الرومقي
وبر العامري انتاار تقييم التجربة وتعميمها علو بقية السجون.
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-2.2

كافحة االكتظاص اخل السجون
 -224أحققدثت وزارة العققد ابلتنسققي مققع ملت ق املندوبيققة اخقليميققة للجنققة الدوليققة للصققلي
ا محر ليقة ت لقري لتققدمي مقرتحقات للحق ّد مقن اكتاقان السقجون علقو املقدا القريق واملتوسقط
كمققا نامققت العديققد مققن النققدوات وورأققات العمققل لدراسققة مسققالة احلققد مققن االكتاققان دا ققل
السجون مت علو أثره اعتماد تدابري علو مستوايت متعددة وهي:
•

احلد من اخيداع ابلسجن واالحت ان عرب:
•

جع ققل اخيق ققا التح ا ققي اج قراء اس ققتثنائيا حي ق مت حتس ققيس الق ققاة
بتغيققري أسققلوب التعامققل مققع حريققة املتهمققني مققن ققال ت عيققل إجقراءات
السراي املؤقت واخفرا ب مان أو بل الة.

•

ت عيققل العقققوابت البديلققة املنصققوم عليهققا قققانوان والعمققل علققو إحققدا
عقوابت بديلة أ را لتجن اخيداع ابلسجن وتطوير سياسة التنهيقل
وإعققادة اخدمققا علمققا وأنققم مت إ ققار ب قرانم دعققم إصققالي الق ققاء
ابلتعاون مع االحتقاد االوروي تركيقز مناومقة املصقاحبة انتاقار إرسقاء
ناققام قققانوين متلامققل هلققا وهققي تعمققل علققو حتقيق عققدة أهققدا أمههققا
متلني الق اة من مالءمة العقوبة مقع بيعقة اجلرالقة املرتلبقة وأقصقية
اجل ققاين والتقل ققي م ققن ظ ققاهرة االكتا ققان ابلس ققجون وحتس ققني ظ ققرو
االحتجق ققاز واحلق ققد مق ققن نسق ققبة العق ققود وإبقق ققاء املق ققودعني دا ق ققل ىق ققيطهم
ا سري واالجتماعي.

•

ت عيل لية الصلح ابلوسا ة

•

إجيققاد بققدائل لالحتجققاز انتاققار احملاكمققة كاملراقبققة الق ققائية والوضققع
حتققت املراقبققة اخللرتونيققة وتيسققري ليققي الع ققو ااققام والسقراي الشققر ي
كحل ّأوي للح ّد من اكتاان السجون
ّ

•

•

•

GE.19-11027

املادة اجلزائية

تطققوير ب قرام إصققالي وأتهيققل املسققاجني والرعايققة الالحقققة للحققد مققن
نسبة العود.

تطققوير البنيققة التحتيققة مققن ققال هتيوققة عديققد السققجون للرتفيققع اقققة اسققتيعاهبا
(ص ق اقس واملهديققة واملنسققتري واملسققعدين سوسققة وقققابس وبققر العققامري) وتسققعو
اخدارة العامق ققة للسق ققجون واخصق ققالي إىل الرتفي ق ققع املسق ققاحة املقصصق ققة لل ق ققل
س ققجني لت ققتالءم م ققع املع ققايري الدولي ققة املعتم ققدة (ال تق ققل ع ققن  4م ققرت مرب ققع) وم ققن
املتوقع أن تبل تل املساحة  3542مرت مربع موى  .2022كما مت تركيز مرافق
وف ققاءات صققحية وإصققالحية وتنشققيطية ومغاسققل ومطققابخ بعققدد مققن الوحققدات
السجنية مثل تسلم مركز صحي بسجن بر العقامري حيتقوي عقدة اقسقام وجتهيقز
ف اءات للتلوين والتشغيل والتنهيل بم و ر بص اقس يتسع لق  300سجني.
تطققوير التشقريعات اصققة راجعققة اجمللققة اجلزائيققة وجملققة اخجقراءات اجلزائيققة واحلققد
من حاالت اخيقا التح اي وإقرار تدابري احرتازية وتوسيع صالحيات قاضقي
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تن ي ققذ العق ققوابت و اص ققة م ققادة السق قراي الش ققر ي وإس ققناده ص ققالحية تع ققديل
العق ققوابت .ونش ققري ملراجع ققة بعق ق العق ققوابت اااص ققة ب ققبع اجلق قرائم م ققن لق ق
مشققروع قققانون املقققدرات املعققرو حاليققا علققو الربملققان والققذي اقققرتي عققدم إاثرة
الدعوا العمومية ضد من ل اا وع إىل ناقام عالجقي قمل ون سقي حلالتقم
الصحية ومل ينقطع ومل يغادر املؤسسة الصحية دون موافقة أ بائم املباأرين .وري
أنققم انتاققار املصققادقة علققو ل ق القققانون مت اعتمققاد القققانون عققدد  39لسققنة
 2012املتعل ق بتنق ققيح جزئ ققي ودقي ق للق ققانون ع ققدد  22لس ققنة  1992املتعل ق
ابملق ققدرات م ققن ققال الس ققماي للقاض ققي بتطبي ق ق ظ ققرو التق ي ققف ابلنس ققبة
للمس ق ققتهللني املبت ق ققدئني ق ققا ي ق ققمن التق ي ق ققف م ق ققن عق ق ق ء الس ق ققجون ومراك ق ققز
اخيقققا  .وتعمققل حاليققا جلنققة ىدثققة بققوزارة العققد علققو مراجعققة القققانون املتعل ق
بناام السجون.
•

متتققني الققروابط ا س قرية للمسققاجني ومتلققني املشققغلني واملتلققونني مققنهم مققن ال قزايرة
بقدون حقاجز عقد مقرة الشقهر ومتلقني ا قا القذي سقنهم دون  13سقنة
مققن ال قزايرة بققدون حققاجز بص ق ة مسققتمرة للققل أصققنا املسققاجني مهمققا كانققت
بيعة اجلرائم املرتلبقة .كمقا مت بدايقة مقن أقهر رم قان  2012متلقني املسقاجني
م ققن تن ققاو وجب ققات اخفط ققار م ققع ويه ققم دا ققل ف ققاءات س ققجنية وفق ققا ملع ققايري
ىددة.

 -6.2زاي ا اكن االحتجاز
 -222تقققوم مصققاحل ت قديققة الس ققجون واخصققالي ب قزايرات دوري ققة وفجويققة للوحققدات الس ققجنية
لال ققالع عل ققو مشق قاكل وص ققعوابت ه ققذا املرفق ق والوق ققو عل ققو اال ققالالت .وتس ققهيال جلمي ققع
املتققد لني بقزايرة السققجون ابرمققت وزار العققد العديققد مققن االت اقققات الغققر س قواء مققع وزارة
املقرأة (جققان ي  )2016للسققماي ملنققدوي محايققة الط ولققة بقزايرة مراكققز إصققالي ا ققا لال ققالع
علو ظرو اخقامة والعي دا لها ومع اهليوة الو نية للوقاية من التعذي (انار ال قراتن 144
و.)142
 -226وأحققدثت ابهليوققة الو نيققة ملناه ققة التعققذي جلنققة القزايرات متلنققت ققال سققني 2016
و 2012م ققن القي ققام ب ق ق  20زايرة وقائي ققة ومعامه ققا مس ققحية استلش ققافية مشل ققت خمتل ققف أم ققاكن
االحتجققاز و اصققة منهققا مراكققز االحت قان والسققجون أأ ق عت بتقققارير رفعققت إىل اجلهققات املعنيققة
وت منت توصيات خبصوم ظرو االحتجاز وضرورة وضع ليقات فعالقة اصقة حبق التشقلي
من التجاوزات الي يتعر هلا النزيل من قبل حرا السجن او إدارتم.

 -04استقللية القضاء يحيا (املا )00
 -0.04الترابري املتمذ لضمان استقللية القضاء
 -222نق الدسققتور علققو أن السقلطة الق ققائية مسققتقلة والق قاة مسققتقلون وال سققلطان علققيهم
ق ائهم لغري القانون وحجقر كقل تقد ل سقري الق قاء (ال صقل  )109ونق علقو جمموعقة
مققن ال ققماانت منهققا مققنح حصققانة جزائيققة للقاضققي ال اللققن رفعهققا عنققم إال مققن ققر اجمللققس
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ا علو للق اء (ال صقل  )104وعقدم إملانيقة نقلقة القاضقي دون رضقاه وال عزلقم وال إيقافقم عقن
العمل وال إع اءه وال تسليط عقوبة أتديبيقة عليقم إال احلقاالت و بق ال قماانت القي ي قبطها
القانون و وج قرار معلل من اجمللس ا علو للق اء (ال صل .)102
 -220كما مت للمرة ا وىل اتريقخ الق قاء التونسقي جتميقع كقل هياكقل الق قاء ضقمن جملقس
موحد يدعو اجمللس ا علو للق اء.
 -229ومت سققنة  2013إحققدا هيوققة وقتيققة لإلأقرا علققو الق ققاء العققدي الققي أعققدت احلركققة
الق ققائية لل ققرتة بققني  2013و 2016فيمققا واصققل اجمللققس ا علققو للمحلمققة اخداريققة واجمللققس
ا عل ققو ل ققدائرة احملاس ققبات مهامهم ققا حت ققت إأ ق قرا رئ ققيس احللوم ققة .وأرس ققت اهليو ققة مجل ققة م ققن
املمارسققات اجليققدة مققن ل ق االسققتماع ملشققاول الق ققاة وفققتح ابب الرتأققح للمناص ق العليققا
الق اء واعتماد معيار التناظر بني املرتأحني لتل املناص .
 -230ومت ققال واليققة هققذه اهليوققة زايرة املقققررة اااصققة املعنيققة ابسققتقال الق ققاة واحملققامني إىل
()40
تونس (نوفمرب  -ديسمرب )2014
 -231وانتهت والية اهليوقة الوقتيقة واجمللسقني ابسقتلما تركيبقة اجمللقس ا علقو للق قاء القذي مت
انتق ققاب أع ققائم أكت ققوبر  2016وانطالق ققم فعلي ققا نش ققا م أفري ققل  2012بع ققد تنق ققيح
القققانون ا ساسققي عققدد  34لسققنة  2016قت ققو القققانون ا ساسققي عققدد  19لسققنة .2012
وي م اجمللس ا علو للق اء أربع هياكل تتمثل اجللسة العامة وثال جمالس قطاعيقة ق قائية
(العدي واخداري واملاي).
 -232وبعد الصعوابت الي مر هبا اجمللس املرتبطة بعدم متلنم من صر االعتمادات املرصودة
ل ائدتم بعنوان  2012واالألاالت املرتبطقة يزانيقة  2010أصقبح حاليقا يققوم ناقشقة ميزانيتقم
بصورة مستقلة أمام جملس نواب الشع ويشقر علقو صقرفها وفققا حلاجياتقم (ملحق  )20كمقا
أصبح لم مقر ام بم.
 -233انطلق ق جمل ققس الق ققاء الع ققدي إع ققداد احلرك ققة الق ققائية  2010/2012وال ققي مت ققت
املصقادقة عليهققا مققن اجللسققة العامققة جمللققس الق ققاء العققدي املنعقققدة سققبتمرب  .2012كمققا أعققد
احلركة الق ائية  .2019/2010وأأر علقو بعق احلركقات الق قائية اجلزئيقة لسقد الشقغورات
أو ملصلحة العمل صوصا احملاكم الي مت إحقداثها مقؤ را .وققام بتعزيقز التسقميات الق قاء
العسلري.
 -234ويعتمققد اجمللققس الرتقيققات وااطققط الق ققائية علققو مجلققة مققن املعققايري املنشققورة مسققبقا
وإعققالم كافققة الق ققاة هبققا و صوصققا معيققاري النزاهققة والل ققاءة حققني اعتمققد سققد الشققغورات
ومراعققاة مصققلحة العمققل علققو معيققاري التنققاوب واملسققاواة مققع االسققتونا بتققدابري إجيابيققة ابلنسققبة
للقاضيات نقلتهم للمحاكم ا قرب ول ائدة ق اة احمللمة العقارية اصوصية عملهم اليقومي.
كما أنم ولتح يز العمل املنا الدا ليقة عمقل اجمللقس علقو أن تلقون النقلقة ملصقلحة العمقل
__________

( )40تقرير زايرة املقررة اااصة املعنية ابستقال الق اة واحملامني إىل تونس
.http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/26/Add.3
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مقرتنققة برتقيققة للتق يققف مققن ا عبققاء املسققتجدة كمققا مت إسققناد الققبع
مراعاة أر ي النزاهة والل اءة.

مققنهم ططققا وظي يققة مققع

 -232وكون جملس الق اء العدي عددا من اللجان اااصة للعمل علو وضقع ناامقم القدا لي
وخعداد مشروع قانون الناام ا ساسي للق اة وأ را خعداد مشروع جملة ا القيات الق اة.
 -236كم ققا ق ققام جمل ققس الق ققاء اخداري إبع ققداد حرك ققة الق ققاة ققال س ققنة  2010املتعلق ققة
بتسققمية رؤسققاء ال ققروع للمحلمققة اخداريققة .وهققو بصققدد إعققداد مشققروع قققانون للمحلمققة اخداريققة
وللناام ا ساسي للق اة.
 -232ويعمل جملس الق اء املاي علو إعداد مشروع القانون ا ساسي للق اة املاليني.
ص ققوم اهليو ققة الوقتي ققة ملراقب ققة دس ققتورية القق قوانني ال ققي مت إح ققداثها وجق ق الق ققانون
-230
ا ساس ققي ع ققدد  14لس ققنة  2014امل ققؤر  10أفري ققل  )49( 2014فق ققد مت تس ققمية أع ققاءها
الس ققتة أفري ققل  .2014ويس ققتمر عمله ققا إىل ح ققني تركي ققز احمللم ققة الدس ققتورية (انا ققر فق ققرة )10
وبلغت ميزانيتهقا قال سقنة  2012مبلق  120ألقف دينقار .وققد أصقدرت اهليوقة بقني  0جقوان 2012
(اتريخ صدور أو قرار) إىل  22أكتوبر ( 2010اتريخ صدور ر قرار) 12 :ققرار مت تن يقذها
مجيعها.
 -239أم ققا خبص ققوم أتدي ق الق ققاة فق ققد مت إحال ققة  96مل ققف أتدي ققمل عل ققو جمل ققس التندي ق
ابجمللققس ا علققو للق ققاء ومت تسققليط عقوبققة اخنققذار علققو  12قققا وعقوبققة اخ ن اباصققم مققن
املرت ق علققو  2ق ققاة بسققب التغي ق عققن العمققل بصققورة وققري أققرعية حققني مشلققت التتبعققات
اجلزائية عدد  2ق اة.
 -9.04ضمان الوصول للعرالة ياحلق

احملاكمة العا لة

 -240ن ال صل  100من الدستور علو ان "للل أق احل ىاكمقة عادلقة اجقل
معقو  .واملتقاضون متساوون امام الق اء" وكر مجلة من ال ماانت مثل احلق قرينقة القرباءة
(ال صققل  )22ومبققدأ أققرعية اجلقرائم والعقققوابت ومبققدأ العقوبققة الشقصققية (ال صققل  )20وأققرعية
االحت ان واخيقا (ال صل .)29
 -241و نطاق مالءمة النصقوم الو نيقة مقع املعقايري الدوليقة أققرت وزارة العقد اسقرتاتيجية
خص ققالي املناوم ققة الق ققائية ( )2016-2012ترمق ققي إىل ت ققدعيم اس ققتقال الق ققاء وتل ق قريس
حقققوق املتقاضققني مققن ققال اسققتعادة ثقققة املقوا نني واملهنيققني والشققركاء املناومققة الق ققائية مققن
()20
ال ىاورها املتعلقة اصة إبصالي اخ ار التشريعي وأتهيل اخ ار املؤسسايت

__________

 10أفريل  2014املتعل ابهليوة الوقتية ملراقبة دستورية

( )49القانون ا ساسي عدد  14لسنة  2014املؤر
القوانني
.officiel/2014/2014A/032/Ta2014141.pdf
( )20اسرتاتيجية خصالي املناومة الق ائية ( )2016-2012منشورة علو املوقع
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-

http://www.e-

.justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/Bureau_EPP/projets/doc_strat.pdf
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 -242كم ق ق ققا أع ق ق ققدت ط ق ق ققة عم ق ق ققل خص ق ق ققالي املناومق ق ق قة الق ق ق ققائية والس ق ق ققجنية متت ق ق ققد عل ق ق ققو
سققنوات  )21( 2019-2012ت ققمنت ىققورين أساسققني يتعلقققان مققن جهققة جبققودة العدالققة ومحايققة
حقوق املتقاضني وىورا يتعل ابلولو للعدالة.
 -243وتن ي ققذا لتلق ق ااط ققط أح ققدثت العدي ققد م ققن اللج ققان ملراجع ققة القق قوانني ومالءمته ققا م ققع
الدسق ققتور واملعق ققايري الدوليق ققة واملتعلقق ققة ابحل ق ق احملاكمق ققة العادلق ققة (اللجق ققان املعنيق ققة راجعق ققة جملق ققة
اخج قراءات اجلزائيققة واجمللققة اجلزائيققة وجملققة املرافعققات املدنيققة والتجاريققة وجملققة التحلققيم وجملققة محايققة
الط ققل) .كم ققا ابدرت وزارة العققد بتل ققوين جلققان أ ققرعت إعققداد مش ققاريع الق قوانني ا ساس ققية
للق اة العدليني واخداريني واملاليني وسائر املهن ات الصلة ابلشنن الق ائي.
 -244وعمليققا يققتم تن يققذ عديققد ال قربام املمولققة مققن االحتققاد ا وروي منهققا ب قرانم
الرامققي إىل دعققم مسققار إصققالي الق ققاء علققو املسققتويني اهليللققي والبشققري وب قرانم دعققم تطققوير
إصققالي العدالققة وب قرانم تعققاون مققع جملققس أورواب حققو فاعليققة الق ققاء يرمققي إىل تطققوير ىلمققة
التعقيق ق ومخ ققس ى ققاكم منو جي ققة أ ققرا وأتهيله ققا إض ققافة إىل بق قرانم "مس ققاعدة اخص ققالحات
الق ق ققائية دو اجلق ق قوار اجلن ق ققوي" ال ق ققذي يه ق ققد إىل تعزي ق ققز مس ق ققارات اخص ق ققالي ال ق ققدالقرا ي
والسياسي وتعزيز استقاللية السلطة الق ائية وفاعليتها.
)(SPRING

 -242وتلريسققا لتقص ق الق ققاة للناققر اجل قرائم املتشققعبة وااصوصققية مت تلققوين أقطققاب
ق ققائية متقصص ققة كالقط ق ق الق ققائي مللافح ققة االره ققاب الس ققالف ك ققره والقط ق ق الق ققائي
االقتصادي واملاي.
 -246كما مت إ قار مشقروع دعقم إصقالي الق قاء املمقو مقن قر االحتقاد ا وروي وضقع
ب قرانم ال صققل الس قريع للق ققااي اجلزائيققة .وهققي ليققة عمققل جديققدة ملعاجلققة الشققلاايت الققي تهق ق ّدم
مباأرة إىل النيابة العمومية وىاضر البح الي تتعل ابملانون فيهم حبالة سقراي هتقد لتحسقني
الرد الق ائي واحلط عدد ا حلام الغيابيّة ا
مردودية عمل احملاكم وجناعتم والتقلي
زمن ّ
يهساهم إن ا القانون وإيصا احلقوق إىل أصقحاهبا جقا معقولقة احرتامقا لشقروط احملاكمقة
العادل ققة وحق ققوق اخنس ققان .وق ققد انطلق ق ه ققذا ال ققربانم س ققنة  2012كتجرب ققة منو جي ققة ابحمللم ققة
االبتدائية نوبة وهقو بصقدد التعمقيم ببقاقي احملقاكم انطالققا مقن أكتقوبر 2010إىل وايقة أفريقل .2019
متلققني أ قرا ااصققومة اجلزائيققة مققن مواكبققة أ وارهققا ومتابعققة مآهلققا
وقققد سققاهم هققذا الققربانم
أجا ال صل الدعوا اجلزائية وارت اع نسبة تن يذ ا حلام.
والتقلي
 -242وحرصققا علققو تلقريس احلق الولققو للق ققاء وتيسققري حقققوق املتقاضققني مت اختققا مجلققة
من التدابري القانونية فققد صقدر الققانون عقدد  22لسقنة  2002املتعلق ابخعانقة العدليقة والقذي
يس ققمح للمتقاض ققي و ققري الق ققادر عل ققو حتم ققل أعب ققاء التقاض ققي عل ققو لق ق تل ققل الدول ققة بتلق ق
املصاريف سواء كان املادة اجلزائية أو املدنية وسواء كان مدعيا أو مدعو عليم .ويبقني اجلقدو
املصاح تطور عقدد مطالق اخعانقة العدليقة قال املقدة املعنيقة ابلتقريقر (امللحق  .)29كمقا مت
__________

()21

طة عمل خصالي املناومة الق ائية والسجنية  2019-2012منشورة علو املوقع

http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2015/02/Plan-daction-r--forme-de-la-justice-2015-19-

.FR-et-AR.pdf
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تعزيز تل املناومة الق اء اخداري من ال الققانون عقدد  3لسقنة  2011املتعلق ابخعانقة
الق ائية لدا احمللمة اخدارية.
 -240وابلنار اصوصية ال حااي بعق اجلقرائم كقاجلرائم اخرهابيقة والعنقف ضقد املقرأة والقي
قد تتطل مصاريف ق ائية ملل ة ملنتهم الدولة من احلصو علو اخعانة العدلية الوجوبية.
 -249وملزيد مواءمة اخعانقة العدليقة مقع متطلبقات احلق الولقو إىل الق قاء وتيسقريه قامقت
وزارة العققد سققنة  2012بتلققوين جلنققة علققو مسققتوا مركققز الدراسققات القانونيققة والق ققائية لتقيققيم
قانون  2002واققرتاي مشقروع ققانون هقذا ااصقوم ابلتعقاون بقني خمتلقف املتقد لني اجملقا
(الق قاة واحملققامني وعقدو التن يققذ  .)...وتتنققاوم هقذه اجلهققود مققع املؤأقر  1653مققن اهلققد 16
من اهدا التنمية املستدامة واملتعل ابملساواة بني اجلميع الوصو للعدالة.
 -220أما خبصوم التقدابري العمليقة املتعلققة بتعزيقز البينقة التحتيقة فققد قامقت وزارة العقد منقذ
س ققنة  2011بتط ققوير ااار ققة الق ققائية صوص ققا م ققن ققال إح ققدا مجل ققة م ققن احمل ققاكم عل ققو
مسققتوا االسققتونا ( 2ىققاكم) احرتامققا حل ق التقاضققي علققو الققدرجتني وتيس قريا للوصققو حملققاكم
االستونا وأتسيسقا علقو مققاييس تط ّقور نشقاط احملقاكم املوجقودة وتقريق الق قاء مقن املتقاضقني
ابالعتماد علو املسافات ال اصلة بني احملاكم واللثافة الس ّلانيّة.
 -221وعل ق ققو مس ق ققتوا احمللم ق ققة اخداري ق ققة وابلنا ق ققر لتع ق ققدد ا تصاص ق ققاهتا و صوص ق ققا امل ق ققادة
االنتقابية وملافحة ال ساد فقد صدر ا مر احللقومي عقدد  620خحقدا  12دائقرة ابتدائيقة
مت رعة عن احمللمة اخدارية ابجلهات.

 -222أم ققا خبص ققوم الق ققاء العس ققلري فتطب ق احمل ققاكم العس ققلرية مجي ققع اخج قراءات اجلزائي ققة
املتعلقة بادئ احملاكمة العادلة .ويقوم قاضي التحقي العسلري والقدائرة اجلنائيقة بتسققري ىقامي
للمتهم يتوىل الدفاع عنم الق ااي اجلنائية عندما يتعذر عليم ل بقا ملا نصقت عليقم أحلقام
ال صو  69و 141من جملة اخجراءات اجلزائية.
 -223فقد جاء املرسوم عدد  69لسنة  2011املتعل بتنقيح وإمتام جملة املرافعات والعققوابت
العس ققلرية واملرس ققوم ع ققدد  20لس ققنة  2011املتعلق ق بتنا ققيم الق ققاء العس ققلري وض ققبط النا ققام
ا ساسي للق اة العسلريني ليغريا بصورة جذريقة مناومقة الق قاء العسقلري وجعلقم متطابققا مقع
املعايري ال ّدولية ل قمان احملاكمقة العادلقة .وققد اعتمقد إصقالي مناومقة الق قاء العسقلري علقو
ما يلي:
•

معايري احملاكمة العادلة كما مت تنايمها ابملواثيق والصقلوك الدوليقة و اصقة منهقا
اخع ق ققالن الع ق ققاملي حلق ق ققوق اخنس ق ققان والعه ق ققد ال ق ققدوي اا ق ققام ابحلق ق ققوق املدني ق ققة
والسياسية مادتم .14

•

" املبادئ بشنن إدارة العقد عقن ريق احملقاكم العسقلرية علقو املسقتوا القدوي"
والي تعر اصطالحا بادئ "ديلو".

 -224وأأارت جلنة حقوق اخنسان قرارها  30/2002والقرار  33/2002الذيْن اعتهمقدا
أفري ققل  2002إىل املب ققادئ امل ققذكورة وه ققي ريقه ققا إىل التّل قريس بش ققلل رمس ققي م ققن ققر
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أقرت مبدأ التدا ل والتلامل بقني الق قاء
املنامة ا ممية مع اخأارة إىل أن ع ّدة أنامة ق ائية ّ
العسلري وناام الق اء العدي علو مستوا اخجراءات واهليوات احللومية.
قومني امل ققذكوريْن أع ققاله تلق قريس كاف ققة ض ققماانت احملاكم ققة العادل ققة
 -222كم ققا متّ وجق ق املرس ق ْ
ابلق اء العسلري و ل من ال :
•
•

درجتني
تلريس مبدأ التّقاضي علو
ْ
إلغاء سلطة ا مر ابلتتبع وتوقيف العقاب الي كانت ممنوحة لوزير الدفاع الو ين

•

توسيع جما الطعن ابالستونا

•

إقرار إملانية القيام ابحل الشقصي أمام احملاكم العسلرية

•

إقرار إملانية القيام علو املسؤولية اااصة أمام احملاكم العسلرية

•

تدعيم الستقاللية الق اة العسلريني عرب إحدا جملس للق اء العسلري

 -3.04خبصوص احلكة عل

قرارات قاضي التحقي العسلري

رنيني ا ام احملاكة العسكرية:

 -226جتدر اخأارة إىل أ ّن الق ااي املتعهقد هبقا مقن الق قاء العسقلري إثقر الثقورة صقدرت فيهقا
أحلقام مقن قبقل هيوقات ق ققائية برتكيبقة ت ّقم أولبيقة مقن الق ققاة املقدنيني .وال تققع حاليقا ىاكمققة
املدنيني أمام احملاكم العسلرية إالّ حاالت ىددة وهي:
•

بع اجلرائم العسلرية املنصوم عليها ب جملة املرافعقات والعققوابت العسقلرية
املؤسسة العسلريّة وأبفرادها
وهي جرائم هلا ارتباط وثي بعمل خمتلف هياكل ّ

•

املؤسسات وا ماكن الي يشغلها
اجلرائم املرتلبة الثلنات أو املعسلرات أو ّ
العسلريون لصاحل اجلي والقوا املسلحة

•

اجلرائم الي ترتل ضد مصاحل اجلي مباأرة

•

قت فيهقا وجق ا نامقة والققوانني
اجلرائم الي منحقت احملقاكم العسقلريّة حق ّ الب ّ
اااصة
ّ
اجلرائم املرتلبة من قبل رجا جيقو حلي قة متواجقدة اب راضقي التونسقية ومجيقع
املاسققة صققاحل هققذه اجليققو إالّ إ ا كققان بققني حلومتهققا وبققني احللومققة
اجل قرائم ّ
اصة ختالف هذه ا حلام وهاللن مقنح هقذه احملقاكم وجق
التونسية ات اقات ّ
ققانون ققام حق ّ النّاققر مجيققع أو بعق اجلقرائم املقلققة أبمققن الدولققة الققدا لي
أو ااارجي

•

جرائم احل العام املرتلبة ض ّد العسلريني أثناء مباأرهتم للقدمة أو ناسبتها.

•

 -222وال تقزا أأققغا اللجنققة ال نيققة امللل ققة راجعققة ا تصققام احملققاكم العسققلرية متواصققلة ققا
يتماأو ومقت يات ال صل  110من الدستور واملعايري الدولية امللرسة اجملا .
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 -00احلق

اخلصوصيّة (املا )02

 -0.00رابري احرتام احلق

اخلصوصية

 -220ن ق الدس ققتور ال ص ققل  24عل ققو ان الدول ققة "حتم ققي احلي ققاة اااص ققة وحرم ققة املس ققلن
وسرية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشقصية".
 -229سققب أن ناققم القققانون ا ساسققي عققدد  63لسققنة  2004محايققة املعطيققات الشقصققية.
ويققتم حاليققا مراجعتققم ققا يتماأققو واملعققايري الدوليققة وات اقيققة جملققس أورواب عققدد  100وبروتوكوهلققا
اال تياري الذين صادقت عليهما تونس.
 -260أمققا خبصققوم اح قرتام احليققاة اااصققة سققياق ملافحققة اخرهققاب فقققد ص ق القسققم
ااققامس مققن البققاب ا و مققن القققانون ا سققا عققدد  26لسققنة  2012ققرق التحققري اااصققة
والققي مققن بينهققا اعقرتا االتصققاالت واملراقبققة السققمعية البصقرية والققي ال اللققن ان تققتم إال وج ق
إ ن ق ائي وملدة ىددة.
 -261كما أنم و ظل وجود القانون ا ساسي عدد  22لسنة  2016املتعل حب الن ا اىل
املعلومققة مثلققت الق ققااي الققي مت رفعهققا مققن قبققل ققالمل الن ققا اىل املعلومققة ضققد اهلياكققل اااضققعة
والققي مت الققدفع الهلققا حبمايققة احليققاة اااصققة واملعطيققات الشقصققية  ℅20و ل ق منققذ احققدا
هيوة الن ا للمعلومة سنة .2012
 -262كمققا صققدر املنشققور عققدد  0املققؤر  22في ققري  2019الققذي ألققزم اهلياكققل العموميققة
بع ققدم االحت ققان ببطاق ققات التعري ققف الو ني ققة للمتع ققاملني معه ققا أو بنس ققخ منه ققا واالقتص ققار عل ققو
تسجيل املعطيات ال رورية وعلو ت مني ا رقام الثالثة ا رية من عدد بطاقة التعريقف الو نيقة
وهو ما يتم اي ا عند نشر قائمات تت من معطيات أقصية او عند تلقي الشيلات...
 -9.00شررري القررانون املتعلررق بتنقرري القررانون عررر  92لسررنة  0223املتعلررق ببطاقررة التعريررف
الوطنية
 -263متّ س ققح املش ققروع امل ققذكور ج ققان ي  2010بغاي ققة توحي ققد مواق ققف مجي ققع املت ققد لني
بشققنن احملافاققة علققو هوجوبيققة اِعتمققاد بطاقققة تعريققف بيومرتيققة أو إق قرار الصققبغة اال تياريققة لبطاقققة
التعريف البيومرتية مع احرتام املعايري الدولية الغر .
-3.00

شري اجمللة الرقمية
 -264ال ت قزا ىققل ناققر مققن ققر احللوم قة وهققي هتققد إىل «...تعزيققز الثقققة املعققامالت
الرقميققة وأتمققني سققالمة أققبلات االتصققاالت وال ققاء الرقمققي وتققوفري اآلليققات الل يلققة ب ققمان
حقققوق وحقرايت مسققتعملي أققبلة ا نققرتانت" (فصققل  .)1كمققا صصققت كتققااب كققامال للحقققوق
واحلرايت وألزمت مشغلي الشبلات العمومية لالتصاالت االللرتونية ومقزودي ااقدمات ابحقرتام
س قرية املراس ققالت ع ققرب ه ققذه الش ققبلات ومحاي ققة املعطي ققات الشقص ققية واحلي ققاة اااص ققة ملس ققتعمليها
ابستثناء حاالت الرت ي من ر السلطة الق ائية إ ار أعما املعاينة والبح والتحقي
اجلقرائم أو وريهقا مقن الق قااي حسق مقا تقت ققيم ا حلقام التشقريعية .كمقا نق مشقروع اجمللققة
علققو ضققمان محايققة القصققر وعققدالي االهليققة حيق نق علققو عقققوابت ماليققة ضققد كققل مققن يتعمققد
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نشر ىتوا يت من صورا او معطيات اصة بقاصقر أو بعقدمي ا هليقة عقرب أقبلة االنرتنقت دون
احلصو املسب علو موافقة وليم وعقوابت سالبة للحرية ضد كل من يتعمد التعقدي علقو قاصقر
أو عدمي ا هلية عرب أبلة االنرتانت أو الشبلات العمومية لالتصاالت.
 -262أمققا خبصققوم املهققام الرقابيققة للوكالققة ال نيققة لالتصققاالت فققإن ا مققر عققدد  4206لسققنة 2013
فصققلم الثققاين أهنققا تتققوىل أتمققني ال ق ّدعم ال ققين لألحبققا العدليققة ج قرائم
املتعل ق إبحققداثها ن ق
أنامققة املعلومققات واالتصققا وتللققف ابسققتغال املناومققات الو نيققة ملراقبققة حركققة االتصققاالت
إ ققار اح قرتام املواثي ق الدوليققة املتعلقققة حبقققوق اخنسققان وا ققر القانونيققة املتعلقققة حبمايققة املعطيققات
الشقصية " ال سيما أحلام مقت يات ال صل  12من العهد.

 -09حرية التعبري (املا )02
 -266ضقمن الدسققتور حريققة القرأي وال لققر والتعبققري واخعقالم والنشققر ومنققع ممارسقة رقابققة مسققبقة
عليهققا (فصققل  )31وأضققا أن الدولققة "ت ققمن احل ق اخعققالم واحل ق الن ققا إىل املعلومققة"
وتسقعو ل قمان احلق الن قا إىل أقبلات االتصققا (فصقل  .)32كمقا حققدد ال صقل  49منققم
ضوابط ممارسة احلقوق واحلرايت ا ال ينا من جوهرها فن علو أنم "ال توضقع هقذه ال قوابط
اال ل رورة تقت يها دولة مدنية دالقرا ية وهبد محاية حقوق الغري او ملقت يات االمن العام او
الدفاع الو ين او الصحة العامقة او اآلداب العامقة و لق مقع احقرتام التناسق بقني هقذه ال قوابط
وموجباهتا".
 -262ت ققمن املرسققوم عققدد  112لسققنة  2011عديققد ال ققماانت جمققا حريققة التعبققري ققا
يتماأققو واملققادة  19مققن العهققد مققن أمههققا تلقريس هققذا احلق ووضققع تقييققدات تتعلق بققم تتماأققو
واال تب ققار الثالث ققي (الش ققرعية واملوض ققوعية والتناسق ق وال ققرورة) وإلغ ققاء نا ققام الرت ققي اا ققام
يتحصقل علقو
ابلدورايت وتعوي م بناام التصريح ومحايقة الصقح ي ومصقادره .وتشقجيع ك ّقل مقن
ّ
واثئ او معلومات من أقاهنا كشقف حققائ او فسقاد مهمقا كقان نوعقم علقو نشقرها مباأقرة او
قام .كمقا أققر املرسقوم محايقة جزائيقة
متلني الصحافة منها كسلطة رقابيقة تباأقر احلقوار مقع القرأي الع ّ
للصققح ي حل اققم مققن كققل اعتققداء أو اهانققة عنققد أدائققم لعملققم أو ناسققبتم وجتنيبققم اي ضققغط مققن
ر اي سلطة كانت واعتباره أبم موظف عمومي حالة التعدي عليم ابلققو او االأقارة او
ال عققل او التهديققد حققا مباأقرتم لوظي ققم وتسققليط عقوبققة علققو املعتققدي عليققم بقققا لل صققل 122
من اجمللة اجلزائية.
وقسمها اىل التحقري علقو ارتلقاب
 -260كما ناّم املرسوم اجلرائم املرتلبة بواسطة الصحافة ّ
اجلنح واىل اجلنح ضق ّد االأققام واىل النشقر املمنقوع ىق ّددا إجقراءات التتبقع الق قائي والعققوابت
املقررة تل الصور (من ال صو  20اىل ال صل .)22
ّ
 -269وروق ققم النقلق ققة النوعيق ققة اخ ق ققار القق ققانوين املق ققنام حلريق ققة التعبق ققري افق ققرز تطبي ق ق املرسق ققوم
ع ققدد  112ن قواق لع ققل امهه ققا مواص ققلة التتبع ققات اجلزائي ققة ض ققد الص ققحافيني وامل قوا نني الناأ قرين
ققار أحلامققم وتعطيققل متلققني الصققحافيني مققن بطاقققة صققح ي ىققرت وعققدم قدرتققم علققو احتقواء
مجيققع احلققرفني واملهنيققني ميققدان الصققحافة .لققذل مت الشققروع مراجعتققم منققذ سققبتمرب 2016
وفقا لل صل  62من الدستور اعتمادا علو مسار تشاركي.
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صققوم جقرائم نشققر أ بققار
 -220ولققون مل يت ققمن املرسققوم عققدد  112عقققوابت ابلسققجن
زائ ققة أو املس ققا وظ ققف أو أ ققبهم أو ابجل ققي فمازال ققت توج ققد ع ققدة فص ققو اجملل ققة اجلزائي ققة
( 120و 242و )242وم ققن جمل ققة املرافع ققات والعق ققوابت العس ققلرية و اص ققة ال ص ققل  91منه ققا
صوم هذه اجلرائم.
تت من مثل تل االحلام .وال متس وزارة العد احصائيات
 -221ومققن املهققم اخأققارة إىل املرسققوم عققدد  116لسققنة  2011الققذي أحققد هيوققة االتصققا
السققمعي والبصققري لتعققديل القطققاع وتطققويره والسققهر علققو ضققمان حريققة التعبققري وإعققالم تعققددي
ونزيققم .وسققتحل اهليوققة املنصققوم عليهققا الدسققتور ىققل هققذه اهليوققة لققي قامققت بتبققين كراسققات
أروط هذا الصدد لإلعالم العمومي وااام واجلمعيايت.
 -222ومت اعداد مشروع قانون اهليوة وعرضم علو اناار جملقس نقواب الشقع حيق مت تداولقم
ضققمن جلنققة احلقققوق واحل قرايت ومسققاع خمتلققف اجلهققات املعنيققة (جمتمققع مققدين ونقققاابت) وملققوانت
القطققاع الققي كققان علققو رأ مطالبهققا سققح مشققروع القققانون مققن قبققل احللومققة خعققادة عرضققم
جممعا مع الن املتعل ابلقطاع.
ّ
 -223و ن س الوقت مت إعداد مشروع قانون االتصا السمعي البصري وجيري التنسي مقع
هيوة االتصقا السقمعي البصقري لدراسقة املشقروع إ قار جلنقة مشقرتكة علمقا وأ ّن اهليوقة والنقابقة
الو نيققة للصققح يني التونسققيني وبع ق اجلمعيققات املتقصصققة تققدعو إىل عققدم ال صققل بققني قققانون
اهليوققة وقققانون القطققاع .وقققد مت إج قراء سلسققلة مققن االستشققارات امل توحققة ققال أققهري جققان ي
وفي ري  2010و انتاار توسيع قاعدة التشاور للتقدم ابملشروع.

 -224وخبصققوم التققدابري للحققد مققن امل ققايقات للمققدافعني عققن حقققوق االنسققان فقققد ن ق
ال صل  6من املرسوم  100املتعل بتنايم اجلمعيات ابنم "حيجر علو السلطات العموميقة عرقلقة
نشاط اجلمعيات أو تعطيلم بص ة مباأرة أو وري مباأرة ".وجاء ابل صل  2منم أن الدولة تتقذ
مجيققع التققدابري الالزمققة الققي تل ققل للققل أققق محايققة السققلطات املقتصققة لققم مققن أي عنققف أو
هتديد أو انتقام أو متييز ضار فعال أو قانوان أو ضغط أو أي إجراء تعسق ي قر نتيجقة ملمارسقتم
املش ققروعة للحق ققوق املش ققار إليه ققا ه ققذا املرس ققوم" .وال متس ق وزارة الع ققد احص ققائيات ه ققذا
ااصوم.

 -03حرية التجمع يالتنظية (املا اتن  90ي)99
 -222نصقت ال صقو  32و 36و 32مقن الدسقتور علقو حريقة االجتمقاع والتاقاهر السقلميني
واحل النقاي وح اخضراب واحل تلوين أحزاب ونقاابت ومجعيات.
 -226وأد ققل املرس ققوم ع ققدد  00لس ققنة  )22(2011امل ققنام للجمعي ققات تغيق قريات جذري ققة عل ققو
مسققتوا حري ققة تل ققوين اجلمعي ققات وحي ق ألغ ققو نا ققام التنأ ققرية وعوضققم بنا ققام التص قريح وأعتم ققد
ريق ققة املراقب ققة الالحق ققة ع ققرب ال ققدعاوي الق ققائية .وه ققو م ققا أدا اىل تط ققور ع ققدد اجلمعي ققات مم ققا
يقققارب  0000مجعي ققة س ققنة  2010اىل  22026م ققو  2010منه ققا  364مجعي ققة حقوقي ققة
تلونت منذ سنة  2011مقارنة ب ق  29مجعية تلونت من سنة  1929اىل سنة .2010

__________

( )22املرس ققوم ع ققدد  00لس ققنة  2011امل ققنام للجمعي ققات

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-

.journal-officiel/2011/2011A/074/Ta2011882.pdf
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 -222وققري انققم هنققاك بعق اخأققلاليات الققي تعققرت تلققوين اجلمعيققات منهققا تعقققد إجقراءات
أتسيس ققها عل ققو مس ققتوا التطبي ق وس ققلوت املرس ققوم ع ققن بع ق املس ققائل مرحل ققة دراس ققة مل ققف
التنسيس مما يثري صعوابت قانونية عند التطبي .
 -220كمققا تققرد أولبيققة مل ققات لق التصقريح للهياكققل املعنيققة وققري مسققتوفية للشققروط القانونيققة
املنصققوم عليهققا سقواء علققو مسققتوا الشققلل أو امل ققمون ممققا جيعققل مققآ تلققوين اجلمعيققة مقرتبط
أساسا بتسوية اال تالالت والنقائ الي حيتوي عليها امللف اآلجا القانونيقة والقي والبقا مقا
تتعل بطرق ارسا امللف والواثئ املقدمقة وأبهقدا اجلمعيقة قا خيقالف أحلقام ال صقلني  3و4
من املرسوم  00أو لونيها.
 -229و إ ققار االع ققالم والتوعي ققة لتق ققدمي مل ققات مس ققتوفية الش ققروط متّ ختص ققي ي ققومني
ا س ققبوع الس ققتقبا ققالمل تل ققوين اجلمعي ققات ق ققر االدارة العام ققة للجمعي ققات ابللتاب ققة العام ققة
للحلومققة لتوضققيح الشققروط املققذكورة .كمققا انطلقققت منققذ السققنة املاضققية جتربققة جديققدة متثلققت
التنقل إىل اجلهات لاللتقاء ؤسسي اجلمعيات قصد تدارك اال الالت وتذليل الصعوابت.
 -200واستجابة للدستور سعت مصاحل العالقة مع اهليوات الدستورية واجملتمع املدين وحققوق
االنس ققان إىل تنق ققيح املرس ققوم ع ققدد  00ع ققرب تشق قري مل ققوانت اجملتم ققع امل ققدين بل ققورة الق ققانون
اجلديد .وري ان رف التعديل دفع اىل تعديل املسار حي استقر الرأي علو احملافاة علقو لق
املرسوم مع العمل علو تطويره عن ري إعداد مشاريع قوانني تتعل بق:

وقد مت

•

مل ات اجلمعيات هبد تبسيط إجقراءات
إحدا منصة إللرتونية للتصر
تلوين اجلمعيات وتلقريس مبقدأ الشق افية املاليقة وحتقدي ليقات حوكمقة اخدارة
واجلمعيات

•

مراجعة التمويل العمقومي للجمعيقات ل قمان دالومتقم ومراعقاة مبقدأ املسقاواة بقني
كافة اجلمعيات.

•

احدا ناام قانوين يبسط انتصاب املنامات الدولية وري احللومية بتونس

•

وضققع ناققام قققانوين ققام ؤسسققات الن ققع العققام قصققد أت ريهققا ومتييزهققا قانونيققا
عن ا صنا ا را

الغر تنايم مخسة ( )02استشارات إقليمية مشلت كامل تراب اجلمهورية.

 -201وتتمثل العقوابت الي مت إصدارها وفقا للمرسوم عدد ( 00اىل واية سنة : )2012
•

العق ققوابت اخداري ققة (التنبي ققم) ال ققي تن ققدر ض ققمن مه ققام اللات ق الع ققام للحلوم ققة
(ال صل  42من املرسوم  )00اجملموع 924 :م صلة كاآليت:
•

GE.19-11027

العقوابت املتعلقة اب حلام املالية :عدد  226تنبيم
ا م قوا  :ع ققدد 190

•

العق ققوابت املتعلق ققة بش ققبهات اخره ققاب وتبي ققي
تنبيم

•

العقوابت املتعلقة ابملقال ات العادية :عدد  200تنبيم.
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•

العق ق ققوابت الق ق ققائية (تعلي ق ق النش ق ققاط) :ت ق ققد ل ض ق ققمن مه ق ققام رئ ق ققيس احمللم ق ققة
االبتدائيققة بتققونس (عققن ريق املللققف العققام بنزاعققات الدولققة) وفقققا لل قققرة الثانيققة
من ال صل  42من املرسوم املذكور اجملموع 229 :م صلة كاآليت:
•

•

العقوابت املتعلقة اب حلام املالية :عدد  14ل تعلي نشاط
ا م قوا  :ع ققدد 133

•

العق ققوابت املتعلق ققة بش ققبهات اخره ققاب وتبي ققي
ل تعلي نشاط

•

العق ق ققوابت املتعلق ق ققة ابملقال ق ققات العادي ق ققة :ع ق ققدد  132لق ق ق تعليق ق ق
نشاط

العق ققوابت الق ققائية (احل ققل الق ققائي) :ت ققد ل ض ققمن مه ققام احمللم قة االبتدائي ققة
بتونس (عن ري املللف العام بنزاعات الدولة) وفققا لل ققرة الثالثقة مقن ال صقل
 42من املرسوم املذكور اجملموع  122م صلة كاآليت:
ا م قوا  :ع ققدد 102

•

العق ققوابت املتعلق ققة بش ققبهات اخره ققاب وتبي ققي
ل حل ق ائي

•

العقوابت املتعلقة ابملقال ات العادية :عدد  42ل حل ق ائي

 -202وخبصققوم االدعققاءات ح ققو قمققع بع ق املا ققاهرات ققال أققهر ج ققان ي  2010مت
ال التحركات ِ
االحتجاجية القيام أبعمقا أقغ وختريق وسقرقة وهنق مقع اِسقتهدا لقبع
قجلت اعتققداءات علققو 49
املؤسسققات العموميققة واحملققالت التجاريققة والسققيارات اااصققة .كمققا هسق ّ
وتعرضقت  42سقيارة أمنيقة إىل أضقرار ماديقة .ولققد حرصقت
عون أمن وعقدد مقن املققرات ا منيقة ّ
خمتلف الوحدات ا منية علو اعتماد سياسقة ضقبط القن س وتعا قت مقع التحركقات االحتجاجيقة
وأعمقا الشققغ وال وضقو وفق الققانون .ومتلنققت الوحقدات ا منيققة مقن إيقققا  320مور ققا
أعمققا التقريق واالعتققداء علققو املمتللقات العامققة وسققرقة احملققالت التجاريققة ومتققت إحققالتهم علققو
الق اء .كمقا مت تن يقذ  34ت ققدا مشقل خمتلقف أققاليم ومنقا ا مقن القو ين قال ال قرتة املمتقدة
ب ق ق ققني  09و 2010/01/ 12وق ق ق ققد أف ق ق ققت النت ق ق ققائ إىل أن التع ق ق ققا ي ا م ق ق ققين م ق ق ققع خمتل ق ق ققف
االحتجاجات السلمية وأعما الشغ يتم إ ار احرتام القانون وبلل حرفية.
 -203وجتدر اخأارة ابنم سعيا الحتواء موجة االحتجاجات مت اتباع التمشي التاي:
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•

تناققيم أرب ققع جلسققات حواري ققة أايم  11و 16و 24جققان ي و 0في ققري 2010
قققر وزارة حقققوق االنسققان مققع عققدد مققن ملققوانت اجملتمققع املققدين الناأققطة علققو
املستوا املركزي واجلهوي هبد مناقشة الشقنن العقام والتباحق حقو ا سقباب
الي أدت إىل موجة االحتجاجات املذكورة وإجياد احللو الالزمة.

•

رفققع مقرتحققات للحلومققة تتعل ق أساسققا ابخ ن ب ققتح ح قوار و ققين مسققتدام بققني
خمتلققف اهلياكققل العموميققة واجلمعيققات الناأققطة ابلقطاعققات الراجعققة هلققا ابلناققر
يققرتجم جلسققات دوريققة علققو مققدار السققنة ويتق ّقو بصققياوة ورفققع تقريققر سداسققي
لرائس ققة احللوم ققة يق ققع إع ققداده م ققن قب ققل جلن ققة قي ققادة " ويت ققمن أه ققم مش ققاول
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اجلمعيات املعنية واحللو املقرتحة من القطاع و صوصا تقييما دقيقا لإلجراءات
املتقذة.
 -204و ااتققام نشققري إىل القزايرة الققي اداهققا املقققرر ااققام املعققين ابحلق االجتمققاع السققلمي
وحريققة انشققاء اجلمعيققات لققبالدان ابل ققرتة مققن  12علققو  20سققبتمرب  2010والققذي سققيتم تقدالققم
امام الدورة  41جمللس حقوق االنسان.

 -00عا ل ررة اللجئ ررني يط ررالي اللج رروء ياملش ررر ين (امل رروا  6ي 2ي 09ي 03ي00
ي 90ي)96
وحيجقر
 -202ن ّ الدستور علو أ ّن "ح اللجقوء السياسقي م قمون بق مقا ي قبطم الققانون ّ
تسليم املتمتعني ابللجوء السياسي" (فصل .)26
 -206وروق ققم مصق ققادقتها علق ققو االت اقيق ققة ا مميق ققة للحمايق ققة الدوليق ققة وبروتوكوهلق ققا اخضق ققا منق ققذ
سنة  1962فإن الدولة التونسية ليس هلا إىل حد االن إ ار قانوين و ين ينام اللجوء وابلتاي
فإن كل إجراءات ومطال اللجوء يتم تدارسها من قبقل امل وضقية السقامية لشقؤون الالجوقني وفق
املعايري الي ت بطها هذا الشنن.
 -202وتولققت احللومققة إعققداد مشققروع قققانون حققو اللجققوء يقققر إحققدا جلنققة و نيققة للناققر
ور املناقشات مع ابقي اهلياكل املعنية.
مطال اللجوء وري أنم مازا
 -200وروم ل تعمل تونس إ قار التزاماهتقا الدوليقة علقو االحا قة هبقذه ال وقات و اصقة
ال ققذين يع ققانون م ققن هشاأ ققة إ يوج ققد ع ققدد م ققن خميم ققات اللج ققوء ابل قرتاب التونس ققي وي ققتم العم ققل
ابلشقراكة مققع اهليوققات الدوليققة القائمققة عليهققا علققو الرفققع مققن مسققتوا ااققدمات الققي تؤمنهققا هلققذه
ال وات انتاار اجياد حلو عملية هلم.
 -209وعلققو إثققر زايرة ميدانيققة قققام هبققا الققوزير املللققف ابلعالقققة مققع اهليوققات الدسققتورية واجملتمققع
املققدين وحقققوق االنسققان ققال أققهر مققار  2019إىل مركققز إي قواء الالجوققني ومبيققت املهققاجرين
دينققة مققدنني لال ققالع علققو ظققرو اسققتقبا النققزالء وإي قوائهم متققت معاينققة عديققد اخأققلاليات
والنقققائ أدت خعققالن الغل ق ال ققوري للمبيققت والتنسققي مققع اجلهققات الدوليققة املعنيققة لققنقلهم اىل
ملان قر .ويقتم حاليقا دراسقة املسقنلة ابلتعقاون مقع امل وضقية السقامية لشقؤون الالجوقني واملنامقة
الدولية للهجرة وعدد من املنامات الو نية والدولية املعنية ابملوضوع.

 -02املشا كة

الشؤين العا ة (املا )92

 -0.02العقواب التكميلية ياحلق

االنتماب يالرتص

 -290ن ق ال صققل  2مققن اجمللققة اجلزائيققة علققو أنققم مققن بققني العقققوابت التلميليققة احلرمققان مققن
مباأققرة احلقققوق واالمتيققازات والققي مققن بينهققا ح ق االق قرتاع وابلتققاي فققإن القاضققي ال يلجققن لتل ق
العقوابت إال إ ا ن عليها القانون بصورة اصة.
 -291كما ن ال صل  2من القانون ا ساسي عدد  16لسنة  2014علو أنم "يعد ان بقا
كققل تونسققيّة وتونسققي مرسققم سققجل النققا بني بل ق مثققاين عشققرة سققنة كاملققة اليققوم السققاب
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أبي صقورة مقن صقور احلرمقان املنصقوم
لالقرتاع ومتمتّع حبقوقم املدنيّة والسياسيّة ووقري مشقمو ّ
عليهققا هبققذا القققانون" .وجققاء ابل صققل  49ملققرر مققن ات القققانون ابن الرتأققح لع ققوية اجملققالس
البلديققة أو اجلهويققة ح ق للققل ان ق تونسققي اجلنسققية  ...وققري مشققمو أبيققة صققورة مققن صققور
احلرمان القانونية.
 -292وقققد ت ققمن هققذا القققانون صققور وجوبيققة للحلققم بتل ق العقوبققة التلميليققة وصققور أ ققرا
ا تيارية.
 -293أما خبصوم العقوبة التلميلية امللزمة فقد وردت ابل صقل  163مقن الققانون أنقم " مقع
حتصققلت
مراعققاة مقت ققيات ال صققل  00إ ا ثبققت حمللمققة احملاسققبات أ ّن املرت ّأققح أو القائمققة قققد ّ
علققو متويققل أجنققمل حلملته قا االنتقابيققة فإ ّهنققا حتلققم إبلزامهققا بققدفع طيققة ماليّققة ت قرتاوي بققن عشققرة
أضققعا ومخسققن ضققع ا ملقققدار قيمققة التمويققل ا جنققمل .وي قققد أع ققاء القائمققة املتمتّعققة ابلتمويققل
ا جنمل ع قويتهم ابجمللقس املنتَ َقق ويعاقق املرت ّأقح لرائسقة اجلمهوريقة املتمتّقع ابلتمويقل ا جنقمل
ه
وحي ققرم ك ققل م ققن مت قّقت إدانت ققم ابحلص ققو عل ققو متوي ققل أجن ققمل حلملت ققم
ابلس ققجن مل ق ّدة مخ ققس س ققنوات .ه
االنتقابيقة مققن أع ققاء قائمققات أو مرت ّأقحني مققن الرت ّأققح االنتقققاابت ملق ّدة مخققس سققنوات مققن
اتريخ صدور احللم ابخدانة".
 -294أمققا العقوبققة التلميليققة اال تياريققة فقققد وردت ابل صققل  166مققن ات القققانون الققذي
اقت و أنم " عالوة علو العققوابت املنصقوم عليهقا ابل صقو املشقار إليهقا أعقاله اللقن تسقليط
قت
عقوبققة تلميليققة تق ققي ابحلرمققان مققن احلق االق قرتاع مل ق ّدة ال تقققل عققن سققنتني وال تتعققدا سق ّ
سنوات علو مرتل إحدا اجلرائم االنتقابيقة القي هسقلطت عليقم قت قاها عقوبقة ابلسقجن ملق ّدة
سنة أو أكثر".
 -9.02اجلهو املبذيلة لضمان اجراء انتمااب 9402

أفضل الظريف

 -292أح ق ققدثت اهليو ق ققة العلي ق ققا املس ق ققتقلة لالنتق ق ققاابت وجق ق ق الق ق ققانون ا ساس ق ققي ع ق ققدد 32
لسنة  )23(2012وهي هيوة مستقلة ودائمقة وختقت ابلسقهر علقو ضقمان انتققاابت واسقت تاءات
ابلس ققلطة الرتتيبي ققة جم ققا
دالقرا ي ققة وح ق ّقرة وتعددي ققة ونزيه ققة وأ ق ق افة (فص ققل  .)2كم ققا تتمت ققع ّ
ا تصاصها.
 -296ووفقققا هلققذه ا حلققام فققإ ّن اسققتقاللية اهليوققة م ققمونة وجق القققانون ابعتبارهققا ال خت ققع
ي إأقرا مققن أي سققلطة (تن يذيققة أو تشقريعية) وابعتبققار أن أع ققاء اجمللققس التسققعة مسققتقلون
وىايدون من وي الل اءة والنزاهقة ويقتم انتققاهبم أبولبيقة معقززة ( )3/2مقن قر جملقس نقواب
الشع .
 -292وخبصققوم السققهر علققو إجنققاي املواعيققد االنتقابيققة القادمققة فنشققري علققو أن االنتقققاابت
التشريعية والرائسقية لسقنة  2019تنقدر و و مقرة منقذ  2011ضقمن القدورة االنتقابيقة احملقددة
مققدهتا ابلدسققتور .لققذل فققإن تنايمهققا اآلجققا الدسققتورية الثققل أققر ا أساسققيا السققتقرار الدولققة
ول مان التلريس ابل علي حل االنتقاب امل مون وج الدستور واملواثي الدولية.
__________

( )23قق ققانون احق ققدا اهليوق ققة العليق ققا املسق ققتقلة لالنتقق ققاابت
.journal-officiel/2012/2012A/101/Ta2012231.pdf
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توصلت بعد جتديقد ثلق أع قائها
 -290وعلو الروم من الصعوابت الي واجهتها اهليوة فقد ّ
وانتق ققاب رئ ققيس جدي ققد هل ققا أو في ققري  2019إىل ممارس ققة ص ققالحيتها وس ققلطتها حتدي ققد
رزانمق ققة االنتقق ققاابت التش ق قريعية والرائسق ققية وأعلنق ققت عنهق ققا  6مق ققار  .2019ووفقق ققا للرزانمق ققة
سققتجرا االنتقققاابت التش قريعية يققوم  6أكتققوبر  2019وأايم  4و 2و 6أكتققوبر  2019ابلنسققبة
للتونسققيني اباققار  .وجتققرا االنتقققاابت الرائسققية يققوم  12نققوفمرب  2019وأايم  12و 16و12
نوفمرب ابلنسبة للتونسيني اباار .
 -299تطققري هققذه االنتقققاابت العديققد مققن التحققدايت تتعل ق أساسققا بتحيققني سققجل النققا بني
ح ققني أن ع ققدد
ليش ققمل أك ققرب ع ققدد م ققن الن ققا بني إ أن ققم يش ققمل حالي ققا  2400000ان ق ق
النققا بني وققري املسققجلني يقققدر ب ق  3400000ان ق واحلققا أن واج ق اهليوققة يتمثققل مس ق
سجل أامل ودقي وىني للنا بني حت يتسى هلقم ممارسقة حق االنتققاب وأن دورهقا يسقتوج
العمل بصورة تستهد مجيع ال وات و اصقة وقري املسقجلني والقذين متثقل النسقاء والشقباب نسقبة
كبرية منهم .ومن اهم التحدايت اال را نذكر دعم الثقة املسار االنتقاي وحتسيس املوا نني
ابملش ققاركة ابلنا ققر إىل النس ققبة ال ققعي ة للمش ققاركة االنتق ققاابت البلدي ققة لس ققنة  2010وض ققمان
أ افية العملية االنتقابية ونزاهتها.
 -3.02اإلطا القانوين الذ يؤطر اجلريل الز ين للنتمااب
 -300ن ال صل  3مقن الققانون ا ساسقي عقدد  32لسقنة  2012ابن اهليوقة العليقا املسقتقلة
لالنتق ققاابت تت ققوىل القي ققام جبمي ققع العملي ققات املرتبط ققة بتنا ققيم االنتق ققاابت واالس ققت تاءات وإدارهت ققا
واخأرا عليها بقا هلذا القانون وللتشريع االنتقاي .حي يقن الققانون االساسقي عقدد 16
لسنة  2014علو انم ت بط قائمات النا بني وف رزانمة حتددها اهليوة (فصل  )12وأقر جا
البققت النزاعققات املتعلقققة ابلرتسققيم بقائمققات النققا بني (ال صققو  14و 12و 16و 12و)10
كما ن علو تقدمي مطالق الرتأقحات لالنتققاابت التشقريعية وفق رزانمقة وإجقراءات ت قبطها
اهليوققة (فصققل  )21كمققا تعققر آلجققا البققت الرتأققحات (فصققل  )26وإجقراءات الطعققن فيهققا
(فصل  )22وسحبها وتعوي املرتأحني (فصل .)32
 -301اما ابلنسبة لالنتقاابت الرائسية فققد نصقت ال صقو  46و 42و 40و 49مقن ات
القانون علو إجراءات و جقا الطعقن واالعقالن عقن املرتأقحني املقبقولني واآلجقا املتعلققة عاجلقة
حاالت االنسحاب او الوفاة.
 -302وجاء ال صل  20جديد ليتعر آلجقا تناقيم احلملقة االنتقابيقة ومراقبتهقا كمقا تعقر
ال صل  101جديد آلجا دعوة النا بني .ف ال عن حتديقد جقا اعقالن النتقائ والطعقن فيهقا
(ال صو  142و.)146
 -0.02التناصف االفقي يالعمو
 -303ي ققن ال ص ققل  49اتس ققع م ققن الق ققانون االساس ققي ع ققدد  2لس ققنة  2012ابن ققم" تق ققدم
الرتأققحات لع ققوية اجملققالس البلديققة واجلهويققة علققو أسققا مبققدأ التناصققف بققني النسققاء والرجققا
وقاعقدة التنقاوب بيقنهم دا قل القائمققة .وال تقبقل القائمقات القي ال حتققرتم هقذه القاعقدة .كمقا تقققدم
الرتأقحات لع قوية اجملقالس البلديقة واجلهويقة علقو أسقا مبقدأ التناصقف بقني النسقاء والرجققا
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رائسققة القائمققات احلزبيققة واالئتالفيققة الققي ترتأققح أكثققر مققن دائققرة انتقابيققة .وال تقبققل قائمققات
ا حزاب أو االئتالفقات القي ال حتقرتم هقذه القاعقدة حقدود عقدد القائمقات املقال قة مقا مل يققع
تصحيحها اآلجا القانونية الي حتددها اهليوة للتصحيح وفقا لإلجقراءات املبينقة ابل صقل 49
سادسا من هذا القانون.
 -304كمقا جققاء القققانون االساسقي عققدد  29لسققنة  2010املقؤر  9مققاي  2010املتعلق
جلققة اجلماعققات احملليققة تلريسققا للبققاب السققابع مققن الدسققتور املتعلق ابلسققلطة احملليققة وت ققمن
العديد من فصولم مقت يات تتعلق بقادئ التناصقف (فصقل  )44واملسقاواة وتلقافؤ ال قرم بقني
النس ققاء والرج ققا (ال ص ققل  .)106وأييت ه ققذا اخ ققار الق ققانوين متجانس ققا م ققع املؤأ ققر  252م ققن
اهدا التنمية املستدامة من حيق السقعي ل قمان مشقاركة متسقاوية للمقرأة احليقاة العامقة و
صنع القرار.
 -2.02متثيلية املرأ

احليا العا ة ي واقع القرا

تطور ح ور املقرأة اجملقالس التشقريعية قال السقنوات ا ربقع ال ار قة فشقللت نسقبة
ّ -302
ح ققورها اجملل ققس ال ققو ين التنسيس ققي  %22بداي ققة ال ققرتة النيابي ققة أ ققهر ج ققان ي 2012
لرتت ع إىل  %30529ال أهر جوان  .2014ويرجقع هقذا التطقور إىل ريققة وضقع القائمقات
االنتقابي ققة من ققذ البداي ققة عل ققو أس ققا التناص ققف العم ققودي وبل ق ع ققدد النائب ققات ابجملل ققس ال ققو ين
التنسيسققي 20مققن أصققل  212انئبققا.و ي ققم جملققس نقواب الشققع املنتقق منققذ أكتققوبر 2014
()24
نسبة  ℅ 32594من النساء النائبات ( 20انئبة علو عدد مجلي ب ق  216انئ )
 -306وتبلق نسققبة النسققاء احللومققة احلاليققة (منققذ التعققديل الققوزاري لنققوفمرب ℅10 )2010
( 4بني وزيرات وكاتبة دولة من بني  40ع و حلومة).
املتحصققالت مققنهن علققو
 -302كمققا متثّققل نسققبة النسققاء العققامالت الوظي ققة العموميققة  ℅32أمققا
ّ
طط وظي ية فنسقبة  %3270مقن جممقوع املقوظ ني املللّ قني اباطقط الوظي يقة مقابقل  %6472للرجقا
تتوزع كالتاي:
طة مدير عام

•

 %22نسبة النساء

•

 %3071نسبة النساء

طة مدير

•

 %3370نسبة النساء

طة كاهية مدير

•

 %4072نسبة النساء

طة رئيس مصلحة.

 -300كمققا أققهد تواجققد املقرأة الق ققاء ارت اعققا ملحوظققا ومسققتمرا بققني  2010و 2010إ
تطورت النسقبة مقن  % 3254إىل  .%43512كمقا ت قاع ت نسقبة د قو املقرأة للق قاء بقني 1906
و 2010مقن  %32إىل  .% 6052وتبلق حاليقا نسققبة النسقاء الق ققاء العقدي  %22الرتبققة
ا وىل و % 23الرتب ققة الثاني ققة و %22الرتب ققة الثالث ققة .ورو ققم لق ق م ققا زال ققت نس ققبة مش ققاركة
القاضيات ضعي ة مواقع القرار ووياب اتم هلا السبع املناص الق ائية العليا.
 -309أما الق اء اخداري فقد تطور عدد القاضيات من  39سنة  2010إىل  61ال .2016

__________

( )24املوقع الرمسي جمللس نواب الشع .
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 -310وتطور عددهن
نسبة  30%إىل ).45.14%

الق اء املاي من  30سنة  2010إىل  29ال سنة ( 2016من

 -311امققا اجملققالس الق ققائية ارت قع عققددهن مققن مخققس ع قوات مققن بيققنهن  4قاضققيات
اهليوققة الوقتيققة للق ققاء العققدي إىل  19ع ققوة مققن بيققنهن  10قاضققيات اجمللققس ا علققو للق ققاء
(من  %1052إىل ) 42.2 %
 -312كمققا متّ تعيققني املقرأة العسققلريّة املراكققز القياديققة علققو وقرار ااطققط الق ققائية العسققلريّة
من ل طة مساعد ّأو لوكيل الدولة العام مدير الق اء العسقلري قال سقنوات مقن 2014
إىل  2016و طة وكيل الدولة العام مدير الق اء العسقلري وهقي أعلقو طقة ق قائية عسقلريّة
الس ق ارات
و ل ق منققذ سققنة  2016إىل اآلن كمققا دعيققت اطققة ملح ق عسققلري لققدا إحققدا ّ
التونسية اباار كما ترأ كذل مواقع قيادية خمتل ة ابلقوات املسلحة.
 -313وفيم ق ققا يتعلق ق ق بتمثيلي ق ققة النس ق ققاء اجمل ق ققالس البلدي ق ققة بلق ق ق ع ق ققدد النس ق ققاء ال ق ققائزات
االنتقققاابت البلديققة  3302امقرأة ( )℅ 42502مقابققل  3009مققن الرجققا ()℅ 22592
ويبل عدد النساء رئيسات القائمات ال ائزات االستحقاق البلدي  223امرأة بنسبة ℅ 29522
 -314ويعلس امللح  30عدد النساء املشتغالت
 -6.02الترابري للرفع ن شا كة النساء

القطاع ااام سنة 2010

احليا العا ة

 -312جي ققدر الت ققذكري ابالسق قرتاتيجية الو ني ققة خدم ققا الن ققوع االجتم ققاعي ال ققي صص ققت ى ققورا
اصققا بتعزيققز مشققاركة النسققاء احليققاة السياسققية وإدارة الشققنن العققام وإىل طققة العمققل الو نيققة
اااصققة بتن يققذ ققرار جملققس االمققن  1312حققو املقرأة واالمققن والسققالم الققذي يت ققمن اباب ققام
شاركة النساء احلياة السياسقية و إدارة الشقنن العقام و صقنع الققرار مقن اجقل احل قان علقو
السالم وحل النزاعات والتصدي لإلرهاب.
 -316وقققد أصققدر رئققيس احللومققة منشققورا ققال أققهر افريققل يققن علققو وجققوب اق قرتاي ام قرأة
طة وظي ية وموقع قرار.
احللومة او تسمية
ورجل للل منص
 -312ومت بناء علو هذه االسرتاتيجيات وااطط وضع مؤأرات علمية عقرب اجنقاز دراسقات
اجملا منها الدراسة حو املرأة مواقع القرار الوظي ة العمومية( )22الي اجنزهتا رائسة احللومقة
ابلتعققاون مققع هيوققة االمققم املتحققدة للمسققاواة بققني اجلنسققني والدراسققات الققي ينجزهققا مركققز البحققو
والدراسات والتوثي واالعالم حو املرأة( )26الذي احد أي ا اليقات عمليقة اجملقا مقن أمههقا
نذكر:
•

__________

( )22الدراسة حو املرأة

ليّ ققة رص ققد ومتابع ققة ح ققو "التونس ققيّات
العام"
مواقع القرار

الوظي ة العمومية

مواق ققع املس ققؤوليّة االداريّققة

القط ققاع

http://www.onu-

_tn.org/Publications/Documents/228_Presence_des_femmes_dans_la_fonction_publique_et_acces

.aux_postes_de_decision_en_Tunisie
( )26انار موقع املركز .www.credif.org.tn
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إدارة الشنن احمللي

•

اللجنة الو نية لدعم تلافؤ ال رم بني النساء والرجا

•

قاعقدة البيقاانت Who is she Tunisiaالقي تعقر ابلل قاءات النسقائية
اجملاالت ملزدي تدعيم ح وضهن احل ور اخعالمي ...

خمتلقف

 -310كمققا يقققوم املركققز بصققورة منتامققة ابلنققدوات وورأققات الت لققري املوجهققة ملقتلققف ال وققات
النسائية وممثالت اجلمعيات وا حزاب السياسية مثل الي انتامقت قال مقار  2010هبقد
دعققم املنقر ققات مققنهن الشققنن احمللققي ومرافقققة املرتأققحات مققنهن لالنتقققاابت البلديققة و ل ق
لتطوير قدرات املست يدات جما املناصرة وكس التنييد.
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