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يف تونس 

تطور السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
بحقوق اإلنسان 

واالنتقال 
الديمقراطي 
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عاشت تونس العديد من األحداث السياسية 

والتطورات الترشيعية خالل الفرتة املمتدة 

من 1 سبتمرب 2018 إىل 15 سبتمرب 2019 .

األول من  القسم   سنحاول من خالل هذا 

الخاصة  التطورات  أبرز  تقديم  التقرير 

الفرتة  خالل  والترشيعات  السياسات  بهذه 

املمتدة من 1 سبتمرب 2018 إىل 15 سبتمرب 

إىل  أول  جزء  يف  التطرق  خالل  من   ،2019

والترشيعية  السياسية  التطورات  أهم 

املتعلقة بحقوق اإلنسان ويف جزء ثاين ألهم 

املتعلقة  والترشيعية  السياسية  التطورات 

باالنتقال الدميقراطي لنقدم يف الجزء األخري 

أهم التوصيات.
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التطورات 
السياسية 

والتشريعية 
املتعلقة 

بحقوق 
اإلنسان

رغــم التقــدم املحقــق خــالل فــرتة الرصــد الخاصــة بهــذا التقريــر يف مجــال 

الترشيعــات والسياســات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان فإن الفجــوة، ورغــم 

ــوص  ــتوري والنص ــص الدس ــن الن ــة ب ــت واضح ــبي، مازال ــا النس تقلصه

ــة  ــن جه ــان يف تونس م ــوق اإلنس ــع حق ــن واق ــة وب ــن جه الترشيعية م

أخــرى.

ــون  ــدد 89( القان ــّية )ع ــة التونس ــمي للجمهوريّ ــد الرس ــدر بالرائ وقد ص

ــر املــايض  ــة حقــوق اإلنســان املــؤّرخ يف 29 أكتوب ــق بهيئ األســايس املتعلّ

والــذي كان الربملــان قــد صــادق عليــه يــوم 16 مــن الشــهر نفســه بـــ 144 

ــه  ــص املصادق علي ــذا الن ــرب ه ــض. ويعت ــاظ ودون رف ــا دون احتف صوتً

األهــم خــالل الفــرتة موضــوع الرصــد يف مجــال حقــوق اإلنســان. وتضّمــن 

مــرشوع هــذا القانــون 59 فصــاًل موزعــة عــى خمســة أبــواب وقــد 

ــة بالربملــان.  ــات والعالقــات الخارجي ــة الحقــوق والحري ــه لجن ــدت ب تعّه

ويتكــّون مجلــس هيئــة حقــوق اإلنســان، حســب الفصــل 28 مــن مــرشوع 

ــة اىل  ــب باالضاف ــاض عــديل ومحــام وطبي ــاض إداري وق ــن ق ــون، م القان

خمســة أعضــاء ميثلــون الجمعيــات املعنّيــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 

ــات. والحري

التطــورات املتعلقــة بالسياســات  أبــرز  وســنقوم فيــا يــي بعــرض 

اإلنســان: بحقــوق  املتصلــة  والترشيعــات 

1-حرية الصحافة والتعبير:

فــرتة الرصــد الحاليــة كانــت كســابقاتها، حيــث مل تشــهد السياســات 

ــص  ــا يخ ــا في ــا خصوًص ــا ملحوظً ــة وال الترشيعات تقدم ــة للدول العام

الوطنيــة  النقابــة  وقد أكــدت  هــذا  الصحافيــن،  حايــة  موضــوع 

للصحفيــن التونســين، أنــه رغــم الرتاجــع يف حجــم االعتــداءات الجســدية 

ــا يف  ــًدا هاًم ــجل تصاع ــه ُس ــرتة الســابقة فإنّ ــة الف ــم طيل ــة عليه واللفظي

ــا  ــم مــن قضاي ــة مواقفه ــم عــى خلفي ــة عليه عــدد الهجــات اإللكرتوني

ــد  ــت حــّد التهدي ــة وصل ــم املهني ــة تغطياته الشــأن العــام أو عــى خلفي

ــزاز مــّا يعــّزز املخــاوف  بالقتــل والتجريــم والتخويــن والتحريــض واالبت

ــا  مــن تنامــي اســتعال الفضــاء االفــرتايض ملزيــد تصفيــة الحســابات أنّه

ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين
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ــاء  ــن الهجــات الفض ــن م ــة الصحفي ــة لحاي ــالق حمل ــررت إط وق

ــا،  ــاالت قضائًي ــة كل الح ــوين ملتابع ــم قان ــص طاق ــرتايض وتخصي االف

ــة.1 ــالمة املهني ــز الس ــد مبرك ــدة الرص ــل وح ــع عم ــوازي م بالت

ومــن اهــم الحــاالت تلــك التــي تعلقــت بنقيــب الصحفيــن، حيــث 

عــربت الفدراليــة الدوليــة للصحفيــن عــن إدانتهــا للتهديــدات التــي 

طالــت رئيــس نقابــة الصحفيــن ناجــي البغــوري بالتصفيــة الجســدية 

ــر انتقــاده لقــرار مجلــس شــورى حركــة النهضــة الرافــض  والقتــل إث

ملقــرتح املســاواة بــن املــرأة والرجــل يف املــرياث.2 كــا اعتــربت 

النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســين، أن إحالــة الصحفــي، أســامة 

الشــّوايل، صحفــي برنامــج الحقائــق األربعــة، كُمّتهــم، »يعــد تواصــاًل 

ملنهــج التجريــم الــذي تتخــذه النيابــة العموميــة إزاء الصحفيــن منــذ 

فــرتة«. كــا عــرّبت النقابــة عــن صدمتهــا إزاء »التحامل الــذي الحظته 

ــة  ــة العمومي ــرار النياب ــر ق ــي، إث ــة اإلســتاع إىل الصحف خــالل عملي

باملحكمــة اإلبتدائيــة بقرمباليــة إحالتــه عــى الدائــرة الجناحيــة األوىل 

بهــذه املحكمــة، مــن أجــل اإلعتــداء بالعنــف الشــديد عــى معنــى 

الفصــول 128 و218 و258 و264 مــن املجلــة الجزائيــة«، وقــد تقــّدم 

الصحفــي لــدى مركــز الحــرس الوطنــي بقرمباليــة بشــكوى ضــّد 

املعتديــن وتــم اإلســتاع لــه بصفتــه كمتــرر ومتــت مكافحتــه مــع 

املعتديــن عليــه وباستشــارة النيابــة العموميــة طلبــت إحالــة الشــوايل 

واملتهمــن الثــالث بحالــة تقديــم، »إال أنهــا ارتــأت إحالتهــم جميعــا 

ــة  ــت الهيئ ــا أدان ــن جانبه ــديد«. وم ــف الش ــداء بالعن ــة االعت بتهم

العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــري )الهايــكا(، مــا تعــرّض 

ــق  ــج »الحقائ ــداد برنام ــق إع ــن لفري ــن التابع ــض الصحفي ــه بع ل

ــم  ــاء قيامه ــدي، أثن ــي والجس ــف اللفظ ــداء بالعن ــن إعت ــع« م األرب

بتحقيــق اســتقصايئ حــول مركــز لرعايــة املســّنن، تــم يف إطــاره 

ــه  ــّنن في ــض املس ــرّض بع ــاوزات وتع ــن التج ــدد م ــن ع ــف ع الكش

لســوء املعاملــة، يف حلقــة تــم بثهــا مســاء الخميــس 11 أفريــل 2019 

عــى قنــاة »الحــوار التونــي. كــا مارســت دورهــا التعديــي املنــوط 

ــم  ــة تعل ــا مبخالف ــر 2018 إعالًم ــوم 05 أكتوب ــث أصــدرت ي ــا حي به

فيــه قنــاة نســمة أنهــا تبــث دون إجــازة اســتناداً عــى معنــى الفصــل 

ــه ويف  ــذي ينــص عــى أن 31 مــن املرســوم عــدد116 لســنة 2011 ال

ــا  ــة العلي ــلط الهيئ ــازة تس ــث دون إج ــاطات ب ــة نش ــة مارس حال

املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري خطايــا تــرتاوح بــن عرشيــن 

ألــف دينــار وخمســن ألــف دينــار ولهــا أن تــأذن بحجــز التجهيــزات 

ــام بتلــك النشــاطات«. التــي تســتعمل للقي

مــن الناحيــة القانونيــة والقضائيــة، ال طاملــا دعــت النقابــة الوطنيــة 

للصحفيــن التونســين الســلطة القضائيــة إىل التوقــف عــن تتبــع 

ــوم 115  ــار املرس ــارج إط ــي خ ــم الصحف ــار عمله ــن يف إط الصحفي

املنظــم لحريــة الصحافــة والطباعــة والنــرش، كــا دعتــه اىل الترسيــع 

يف تتبــع املعتديــن عــى الصحفيــن يف امللفــات املرفوعــة لــدى أنظــاره 

ملناهضــة االفــالت مــن العقــاب وضــان عــدم العــودة اىل مثــل هــذه 

االعتــداءات3، وهنــا أرقــام حــول االعتــداءات عــى الصحفيــن بنــاء 

 http://ibit.ly/v1a1  :1- نقابة الصحفيني تطلق قريبا حملة لحامية الصحفيني من الهجامت يف الفضاء االفرتايض،8 سبتمرب 2018.  انظر الرابط التايل

https://www.shemsfm. :2- الفدرالية الدولية للصحفيني تدين التهديدات الخطرية ضد رئيس نقابة الصحفيني، شمس فم، 12 سبتمرب 2018. انظر الرابط التايل

  net/ar

3-  وحدة الرصد بنقابة الصحفيني تسجل 15 حالة اعتداء عىل الصحفيني خالل شهر نوفمرب الفارط، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 10 ديسمرب 2018. انظر 

  http://ibit.ly/Tt16 :الرابط التايل

عــى التقريــر الســنوي لوحــدة الرصــد التابعــة لنقابــة الصحفيــن مــن 

ــل 2019:  ــو 2018 إىل 30 أفريل/أبري 1 ماي/ماي

ــص التقريــر الســنوي لواقــع الحريــات الصحفيــة يف تونــس  وقــد خلُ

الــذي قدمتــه النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســين، إىل أن »مســار 

ــنة  ــة س ــع بداي ــف م ــوات إىل الخل ــع خط ــة تراج ــات الصحفي الحري

ــت  ــؤرشات »عّمق ــذه امل ــر أن ه ــّدو التقري ــرب ُمع ــد اعت 2019«. وق

ــال الســيايس عــى اإلعــالم«،  ــودة قبضــة ســلطة امل املخــاوف إزاء ع

ــاء إىل  ــّول القض ــا إزاء تح ــن مخاوفه ــر ع ــة يف التقري ــددت النقاب ون

ــة 12  ــه إحال ــا يعكس ــو م ــن«، وه ــى الصحفي ــق ع ــاز للتضيي »جه

ــرتة  ــل الف ــوم 115 يف كام ــار املرس ــارج إط ــاء، خ ــى القض ــا ع صحفًي

ــات  ــن »التوجه ــدد م ــن ع ــّذرت م ــا ح ــر. ك ــا التقري ــي يغطيه الت

الترشيعيــة الضاربــة للحريــات الصحفيــة يف العمــق«، حســب مــا جاء 

ــة الطــوارئ ومــرشوع  ــم لحال ــون املُنظّ ــر، عــى غــرار القان يف التقري

قانــون حايــة األمنيــن. وقــد تقدمــت النقابــة يف تقريرهــا الســنوي 

بجملــة مــن التوصيــات، أهمهــا »إيقــاف تتّبــع الصحفيــن واملُدّونــن، 

خــارج إطــار املرســومن 115 و116 وتطويــر الترشيعــات«، مبــا مُيكّــن 

الصحفيــن مــن أداء مهامهــم عــى أفضــل وجــه.

كذلــك ســجلت وحــدة الرصــد مبركــز الســالمة املهنيــة بالنقابــة 

عدد الصحفيين املعتدى عليهم

عدد اإلعتداءات

شكاية

صحفي

نسبة تتّبع الصحفيين للُمعتدين

عدد احاالت الصحفيين ىلع القضاء

التقرير السنوي لوحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين 
من 1 ماي 2018 إلى 30 أفريل 2019
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الوطنيــة للصحفيــن التونســين خــالل الفــرتة املمتــدة بــن 16 جويلية 

ــس. ــة يف تون ــرتة اإلنتخابي ــي الف ــبتمرب: وه و16 س

وســجلت الوحــدة خــالل الــدور األول مــن االنتخابــات الرئاســية 

ارتفاًعــا كبــريًا لحــاالت املضايقــة واملنــع مــن العمــل مقارنــة بالفــرتات 

ــة، املاضي

وقــد نتجــت عــن تشــنج املنــاخ العــام خــالل الحملــة، أو ســوء فهــم 

ــدة  ــجلت الوح ــا س ــاذه. ك ــى إنف ــن ع ــل القامئ ــن قب ــون م القان

ــرية  ــف بالخط ــداءات تصن اعت

وقــد تصــدر رؤســاء مراكــز االقــرتاع قامئــة املعتديــن بـــ 9 اعتــداءات 

يليهــم لجــان تنظيــم الحمــالت بـــ 8 اعتــداءات.

ووفــق نفــس التقريــر تــم تســجيل مســؤولية املرتشــحن يف االنتخابات 

ــة الشــخصيات يف  ــارص حاي ــداءات يف حــن تســببت عن عــى 3 اعت

ــون ونشــطاء التواصــل  ــداءات، يليهــم أنصــار املرتشــحن وأمني 3 اعت

االجتاعــي بـــ 2 اعتــداءات لــكل منهــم. كــا كان سياســيون وحــزب 

ســيايس ومواطنــون ومديــرو حملــة ومالحظــون مســؤولة عــن 

اعتــداء وحيــد لــكل منهــم، وبالرغــم مــن ذلــك فقد تقدمــت تونــس 

ب 25 نقطــة وتصــدرت الــدول العربيــة يف ترتيــب التصنيــف العاملــي 

لحريــة الصحافــة الــذي تنجــزه ســنويًا منظمــة مراســلون بــال حــدود، 

  http://ibit.ly/tfon :4-  تونس تتقدم ب 25 نقطة يف التصنيف العاملي لحرية الصحافة، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، 18 أفريل 2019. انظر الرابط التايل

ــرز  ــة. وأب ــا للمنظم ــال افريقي ــب ش ــر مكت ــه مدي ــا أعلن ــق م وف

ــل  ــف 2019، مقاب ــتثناء يف تصني ــل االس ــس متث ــري أن تون ــذا األخ ه

ــدان  ــا البل ــدان مبــا فيه ــد مــن البل ــة يف العدي ــة الصحاف تراجــع حري

الدميقراطيــة، فقــد مــرت مــن املرتبــة 97 ســنة 2018 اىل املرتبــة 72 

مــن بــن 180 دولــة. واعتــرب أن تقــدم تونــس يعــود أساًســا اىل تراجــع 

وتــرية االعتــداءات ضــد الصحفيــن ووســائل االعــالم، داعًيــا الحكومــة 

ــة,  ــزات الدميقراطي ــن مرتك ــا م ــة باعتباره ــة الصحاف ــم حري اىل دع

وأكــد يف ذات الســياق عــى رضورة تعزيــز املنظومــة الترشيعية ســيا 

ــمعي  ــتورية لالتصــال الس ــة الدس ــز الهيئ ــالل االرساع يف تركي ــن خ م

البــري مبالءمتهــا مــع املعايــري الدوليــة يف مجــال حريــة االعــالم4.

وبالعــودة إىل قضيــة قنــاة نســمة تحولت قــوة أمنيــة إىل مقــر 

ــاة الصــادر  ــث بالقن ــدات الب ــرار الحجــز عــى مع ــذ ق ــاة، لتنفي القن

عــن الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري، وقــد تركــزت عديــد 

ــل  ــه املمث ــا رصح ب ــق م ــاة، ووف ــر القن ــام مق ــة أم الوحــدات األمني

عــن إدارة القنــاة فقــد تفاجــأ العاملــون بالقنــاة بقــدوم قــوات 

أمنيــة ملقــر القنــاة ومنــع الصحفيــن مــن االلتحــاق بعملهــم مثلــا 

ــاة  ــون القن ــا أن تك ــادرة نافًي ــن املغ ــر م ــن املق ــن م ــوا الخارج منع

ــاًل  ــربه تدخ ــذي اعت ــئ وال ــرك املفاج ــذا التح ــة ه ــم بخلفي ــى عل ع

مــن رئاســة الحكومــة للتضييــق عــى القنــاة، مــن جهــة أخــرى أفــاد 

عضــو الهيئــة العليــا املســتقلّة لإلتصــال الســمعي البــري )الهايــكا( 

بــأّن الهيئــة اتخــذت قــرار حجــز معــّدات قنــاة نســمة إثــر اســتنفاذ 

34 إعتداء
20 صحفية

 7
إذاعات

1
 وكالة 

انباء

 7
قنوات 
تلفزية

1
جريدة 
مكتوبة

 2
مواقع 

الكترونية

14 صحفي

 4 3 1 1

حالة تهديدحالة تحريض اعتداءات لفظية اعتداءات جسدية 

االعتداءات ىلع الصحفيين يف الفترة املمتدة
 من 16 جويلية إلى 16 سبتمبر 2019
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كاّفــة القــرارات واإلجــراءات املتعلقــة بالحصــول عــى إجــازة إحــداث 

واســتغالل قنــاة تلفزيــة خاصــة والتــي تــّم االنطــالق فيهــا منــذ ســنة 

2015 واملتمّثلــة يف التنبيــه والعقوبــات املاليــة. كــا أّن هــذا القــرار 

قــد تــّم اتخــاذه عــى معنــى الفصــل 31 مــن املرســوم 116 الخــاص 

بحريــة االتصــال الســمعي والبــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة 

لالتصــال الســمعي والبــري. وينــّص هــذا الفصــل عــى أنـّـه يف حالــة 

مارســة نشــاطات بــث دون إجــازة، تســلط الهيئــة العليــا املســتقلة 

لالتصــال الســمعي والبــري خطايــا تــرتاوح بــن عرشيــن ألــف 

دينــار وخمســن ألــف دينــار ولهــا أن تــأذن بحجــز التجهيــزات التــي 

ــك النشــاطات5. ــام بتل تســتعمل للقي

الســمعي  لالتصــال  املســتقلة  العليــا  الهيئــة  ذلك أفــادت  بعــد 

ــة الخاصــة«  ــاة التلفزي ــوين للقن ــل القان ــأّن املمث ــكا( ب البــري )الهاي

نســمة« قــد التقــى أعضــاء مــن مجلــس الهيئــة وطلــب النظــر 

يف إعــادة تفعيــل إجــراءات تســوية الوضعيــة القانونيــة للقنــاة. 

واشــارت الهايــكا يف بــالغ لهــا أّن املمثــل القانــوين قــد أكّــد أنــه 

بصــدد اســتكال اإلجــراءات املســتوجبة لتغيــري صبغــة الرشكــة مــن 

ــكام  ــه أح ــا تقتضي ــا مل ــم وفًق ــة االس ــؤولية إىل خفّي ــدودة املس مح

ــتيفاء  ــة الس ــة زمني ــن مهل ــه م ــب متكين ــا طل ــرشوط، ك ــراس ال ك

ــد أعضــاء املجلــس وفــق  ذلــك مــع االذن باســتئناف البــث. وقــد أكّ

نــص البــالغ عــى رضورة االلتــزام بتنفيــذ القانــون وبالقــرار الصــادر 

ــا  ــن عرضه ــة إىل ح ــات املقدم ــر يف الطلب ــاء النظ ــة وارج ــن الهيئ ع

عــى املجلــس. يذكــر اّن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي 

البــري قــد توّجهــت شــهر أكتوبــر 2018 إىل إدارة القنــاة التلفزيــة 

ــد  ــة بع ــث دون إجــازة قانوني ــة« ب ــا مبخالف الخاصــة نســمة إلعالمه

أن اتخــذت يف وقــت ســابق قــراًرا يقــي بإيقــاف إجــراءات تســوية 

وضعيــة القنــاة بســبب عــدم اســتجابتها ملقتضيــات كــراس الــرشوط 

ــة  ــاة تلفزي ــتغالل قن ــداث واس ــازة إح ــى إج ــول ع ــق بالحص املتعل

خاصــة. وأوضحــت أنهــا ارتــأت إعــالم القنــاة بارتكابهــا مخالفــة 

البــث دون رخصــة كإجــراء أويل ملــا يرتتــب عــن ذلــك مــن إجــراءات 

قانونيــة بالنظــر إىل اّن مقتضيــات الفصــل 31 مــن املرســوم 116 

لســنة 2011 تنــص عــى حجــز التجهيــزات وســّن العقوبــات يف صــورة 

ــة. ــّث دون رخص الب

وأكــدت الهيئــة عــى أن  قنــاة نســمة التــي تبث خــارج اطــار القانون 

ال تشــكل حالــة منفــردة يف املشــهد الســمعي والبــري، بــل ينضــاف 

ــة النهضــة  ــل حرك ــن قب ــة م ــة” املدعوم ــاة “الزيتون ــن قن ــا كل م له

وإذاعــة “القــرآن الكريــم” لصاحبهــا ســعيد الجزيــري األمــن العــام 

ــه  ــذا التوج ــورة ه ــن خط ــف م ــا يضاع ــو م ــة” وه ــزب الرحم ل”ح

ــارة  ــل يف ان ــايس املتمث ــا االس ــن دوره ــالم ع ــائل االع ــد بوس ويبتع

الــرأي العــام ودعــم إرادة الناخــب يف االختيــار  ودعــت الهيئــة العليــا 

املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري جميــع القنــوات التــي تبــث 

ــل  ــك قب ــون إىل التوقــف الفــوري عــن البــث وذل خــارج إطــار القان

ــة املســتوجبة6. اللجــوء مجــددا التخــاذ اإلجــراءات القانوني

http://ibit.ly/ :5-  قوة أمنية تتحول إىل مقر قناة »نسمة« لتنفيذ قرار حجز عىل املعدات، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، 25 أفريل 2019. انظر الرابط التايل
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6-  الهايكا تنذر تلفزيت “نسمة” و”الزيتونة” وإذاعة “القرآن الكريم” بالتوقف الفوري عن البث، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، 9 ماي 2019. انظر الرابط التايل: 

  http://ibit.ly/N68Q

إذن هــي حالــة فــوىض عارمــة يعيشــها القطــاع اإلعالمــي والســلطة 

ــم  ــادة تنظي ــاكًنا إلع ــرك س ــة ال تح ــة والتنفيذي ــية الترشيعي التونس

ــل  ــنة يف ظ ــرر كل س ــرية تتك ــداث خط ــة وأح ــام مفزع ــاع، أرق القط

ــن مــن اإلعتــداءات  ــة الصحافي ــة لحاي ــرتاتيجية واضح ــاب اس غي

املتكــررة ولتنظيــم القطــاع اإلعالمــي وإخراجــه مــن الفــوىض وعــدم 

ــد مــن  ــه. وبالتايل الب ــدأ القطــاع يغــرق في ــذي ب ــون ال إحــرتام القان

ــه. ــات ل ــة الترشيع إحــرتام الدســتور ومالءم

 2-النفاذ إلى املعلومة  

ــة  ــة الوطني ــة األوىل مــن ســنة 2019 أكــد رئيــس الهيئ خــالل الثالثي

ــرار يف  ــة أصــدرت 600 ق ــاذ للمعلومــة عــاد الحزقــي، أن الهيئ للنف

أكــر مــن 800 قضيــة وردت عليهــا. وكشــف أن 67 ٪ مــن القــرارات 

ــاب  ــة وأصح ــي املعلوم ــح طالب ــت لصال ــة كان ــن الهيئ ــادرة ع الص

الدعــوى. ويف تعليقــه عــى تعامــل الهيــاكل العموميــة مــع مطالــب 

النفــاذ للمعلومــة، اعتــرب الحزقــي أن أغلــب هــذه الهيــاكل كان لهــا 

ــل عــى  ــص تســتوجب العم ــا، مشــريًا إىل وجــود نقائ ــا إيجابي تجاوب

كل املســتويات. ومــن الجهــات التــي تــم إصــدار قــرارات بخصوصهــا 

ــوء اىل  ــوص اللج ــان. بخص ــد الربمل ــة وض ــة وزارة الداخلي ــا خاص منه

مجمل قرارات 
الهيئة الوطنية 
للنفاذ للمعلومة تعود 
الى دعاوى تقدم بها 
352 شخًصا معنوًيا و398 
شخًصا طبيعًيا خالل سنة 
2018. لكن يالحظ جملة 
من الصعوبات التطبيقية 
يف ممارسة حق النفاذ 
حيث يواجه أصحاب 
املطالب إدارة بيروقراطية 
تتعنت يف منح املعلومة 
املتاحة قانونا
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ــر/ ــة، وإىل حــدود شــهر فرباي ــرارات الهيئ ــة ضــد ق ــة اإلداري املحكم

ــدور  ــل ص ــب قب ــن اإلدارات للمطال ــتجاب 8 ٪ م ــري 2019، اس فيف

قــرار املحكمــة. يُذكــر ان مجمــل القــرارات تعــود اىل دعــاوى تقــدم 

ــا خــالل ســنة 2018.  ــا و398 شــخًصا طبيعًي بهــا 352 شــخًصا معنويً

ــق  ــة ح ــة يف مارس ــات التطبيقي ــن الصعوب ــة م ــظ جمل ــن يالح لك

ــت  ــة تتعن ــب إدارة بريوقراطي ــاب املطال ــه أصح ــث يواج ــاذ حي النف

ــل  ــب داخ ــل املكات ــل ال تتفاع ــا. ب ــة قانون ــة املتاح ــح املعلوم يف من

نفــس اإلدارة لتوفــري املعلومــة املطلوبــة مــع القســم الخــاص بالنفــاذ 

إىل املعلومــة. وهــو مــا يتطلــب تكريــس اســتجابة اإلدارات داخلهــا 

التقييــم  الهيئــة مــن أجــل  وخارجهــا ومتابعــة تنفيــذ قــرارات 

ــس  ــات رئي ــالل تريح ــن خ ــة م ــد خاص ــا يتأك ــو م ــر، وه والتطوي

الهيئــة نفســه، حيــث قــال إن وزارة التجهيــز واإلســكان تقــوم 

ــة  بالتعتيــم فيــا يتعلــق ببعــض املشــاريع الكــربى. وقــال: إن الهيئ

ــح. ــا بتوضي ــوزارة ملطالبته ــل ال سرُتاس

ــي  ــين ناج ــن التونس ــة للصحافي ــة الوطني ــس النقاب ــد رئي ــا أك في

البغــوري غيــاب اإلرادة السياســية يف تطبيــق القانــون املتعلــق بحــق 

ــة  ــل خمس ــن أفض ــريه م ــب تعب ــف حس ــة املصن ــاذ اىل املعلوم النف

قوانــن يف العــامل. وطالــب رئاســة الحكومــة ورئاســة الجمهوريــة 

ــاكل  ــات والهي ــار املؤسس ــا يف إجب ــام بدوره ــرورة القي ــان ب والربمل

العموميــة بنــرش وتحيــن املعلومــات الخاصــة بهــا لتكريــس الشــفافية 

ــة. ــن يف الدول ــة املواط ــز وإســرتجاع ثق والتصــدي للفســاد ولتعزي

املســتوى  عــى  النفــاذ  حــق  امــام  املطروحــة  التحديــات  مــن 

الترشيعــي، وذلــك بســبب عــدم اســتكال اإلطــار الترشيعــي يف 

ــجام  ــدم انس ــاذ وع ــق النف ــع ح ــة م ــوص متعارض ــود نص ــل وج ظ

نصــوص أخــرى، باإلضافــة إىل ضعــف اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة 

لــدى الهيــاكل العموميــة وغيــاب التكويــن املناســب الــذي كان 

ســبًبا رئيســًيا يف التعــرات عــى مســتوى التنفيــذ. فيــا يقــف 

ضعــف منظومــة التــرف يف الوثائــق واألرشــيف ورقمنــة البيانــات 

واملنشــورات كأحــد أهــم التحديــات أمــام تطبيــق قانــون النفــاذ، كــا 

تتعلــل اإلدارات العموميــة بتعــالت غريبــة للرفــض، او تطلــب مقابــاًل 

ــا، األمــر الــذي يعكــس تواصــل وجــود مترريــن مــن  ــا مجحًف ماديً

ــا فســاد او متواطــؤون  ــا متورطــون يف قضاي حــق النفــاذ، وهــم غالًب

ــل  ــدة مراح ــا يف ع ــة كان إيجابًي ــم يف اإلدارات. إال أن دور الهيئ معه

وقضايــا، حيــث ســاهمت يف الســاح بنــرش معلومــات عقبهــا متابعــة 

ــة.  ــة وقانوني قضائي

تبقــى أغلــب اإلدارات العموميــة يف وارد التجــاوب مــع الهيئــة، 

ــة يف ســبتمرب 2019. فقــد أشــار إىل  ــه رئيــس الهيئ وهــو مــا أشــار ل

ــون بنســبة 80  ــة تك ــاذ إىل املعلوم ــب النف أن االســتجابة عــى مطال

باملائــة، مؤكــدا أنــه رغــم أهميــة هــذه النســبة إال أنــه ال يــزال هنــاك 

العديــد مــن النقائــص، إىل آواخــر ســنة 2019، تلقــت االهيئــة 1200 

مطلــب مــن املواطنــن يف خصــوص النفــاذ إاىل املعلومــة، كانــت قــد 

آلــت بالرفــض مــن قبــل الهيــاكل املعنيــة. وقــد أشــار رئيــس الهيئــة 

ــا.  ــا آنًف ــار إليه ــكاليات املش ــس اإلش ــل نف ــه اىل تواص ــح ل يف تري

وتتضــاف اإلشــكاليات عــى املســتوى املحــي وفيــا يتعلــق بتطبيــق 

الحــق لصالــح املهاجريــن والالجئــن، حيــث تبقــى هــذه الفئــة 

 https://bit.ly/2FW07rO :7 - 17 حزبا فقط تعاملوا مع هيئة حامية املعطيات الشخصية، شمس فم، 27 جانفي 2019. انظر الرابط التايل

الهشــة مســتثناة منــه، كــا أن وضعيتهــم تحتــاج للمتابعــة مــن أجــل 

متكينهــم منــه.

ميكــن املالحظــة ن النقائــص املتعلقــة بالنفــاذ تتعلــق أساًســا باإلطــار 

الترشيعــي ومالمئتــه مــع حــق النفــاذ كحــق دســتوري مصــان قانونًيــا 

لكــن قوانــن أخــرى تتعــارض معــه. باإلضافــة اىل اســتجابة املؤسســات 

ــق  ــة ح ــر منظوم ــا تطوي ــك أساًس ــب ذل ــب يتطل واإلدارات للمطال

النفــاذ يف جميــع جوانبهــا بالتــوازي مــع التطبيــق واملارســة.

3-حماية املعطيات الشخصية:

دعــت الهيئــة الوطنيــة لحايــة املعطيــات الشــخصّية جميــع الهيــاكل 

العموميــة والخاصــة إىل رضورة التقيــد مبقتضيــات القانــون لــدى نرش 

قامئــات يف األشــخاص املقبولــن للمشــاركة يف مناظــرات أو امتحانــات 

أو الناجحــن فيهــا واتخــاذ التدابــري الالزمــة لتفــادي تكــرار الخروقــات 

املتعلّقــة باملعطيــات الشــخصّية. وأفــادت يف بــالغ لهــا بانهــا الحظــت 

تــويّل عديــد الهيــاكل العموميــة والخاصــة نــرش قامئــات يف األشــخاص 

ــا،  ــن فيه ــات أو الناجح ــرات أو امتحان ــاركة يف مناظ ــن للمش املقبول

ــق  ــة تتعل ــات شــخصية إضافي تتضمــن عــالوة عــى أســائهم معطي

برقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة وتاريــخ الــوالدة ومكانهــا. ويف 

هــذا الصــدد طالبــت باالقتصــار عــى ذكــر األســم واللقــب واألرقــام 

الثالثــة األخــرية لبطاقــة التعريــف الوطنيــة لتفــادي الخلــط املمكــن 

يف الهويــة مــن جهــة أخــرى تطرّقــت الهيئــة إىل مســألة تــداول 

الشــيكات وذكّــرت بــأن طلــب إدراج رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة 

ــة  ــا ألحــكام املجل ــا رصيًح ــه، يعــّد خرًق ــر الشــيك كــرشط لقبول بظه

التجاريــة7، وأن منشــور وزيــر املاليــة املوّجــه إىل قبــاض املاليــة 

ــة  ــكام املجل ــا ألح ــك مخالًف ــّد كذل ــراء يع ــذا اإلج ــّول ه ــذي خ وال

املذكــورة. ويف هــذا الشــأن دعــت هيئــة حايــة املعطيــات الشــخصية 

ــن  ــت م ــى التثب ــار ع ــيكًا إىل رضورة اإلقتص ــلم ش ــخص يتس كل ش

هويــة الســاحب، دون إشــرتاط إدراج رقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة 

والهاتــف الجــوال عــى ظهــر الشــيك. كــا كشــف تقريــر الهيئــة أن 

ــس  ــزب يف تون ــن 200 ح ــر م ــن أك ــن ب ــط م ــًيا فق ــا سياس 17 حزبً

تعاملــوا مــع الهيئــة فيــا يخــص املعطيــات الشــخصية ملنخرطيهــم. 

مــن جانبها أصــدرت رئاســة الحكومــة منشــوًرا يرســخ مبــدأ حايــة 

املعطيــات الشــخصية يف عالقــة بإســتعال بطاقــة التعريــف الوطنيــة 

مــن قبــل الهيــاكل العموميــة. ويشــري املنشــور الصــادر أواخــر فيفــري 

ــة  ــاكل العمومي ــتقبال بالهي ــح االس ــى مصال ــن ع ــه يتع 2019 إىل أن

التنصيــص بالســجل الخــاص بالزائريــن عــى أســم ولقــب الزائــر 

وتاريــخ وســاعة الدخــول والغايــة مــن الزيــارة واالقتصــار عــى 

تضمــن األرقــام الثالثــة األخــرية مــن عــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة 

وإرجاعهــا لصاحبهــا يف الحــن مشــدًدا عــى اإلمتنــاع عــن االحتفــاظ 

ــي أو  ــكل العموم ــر الهي ــا داخــل مق ــدة وجــود صاحبه ــاء م ــا أثن به

االحتفــاظ بنســخة منهــا. أمــا بخصــوص الصكــوك فقــد دعــت رئاســة 

ــد تلقيهــا للصكــوك إىل  ــة عن ــاكل العمومي الحكومــة يف املنشــور الهي

اإلقتصــار عــى التنصيــص بظهرهــا عــى األرقــام الثالثــة األخــرية مــن 

ــق  ــاره إجــراء يســمح بالتحق ــة باعتب ــف الوطني ــة التعري ــدد بطاق ع

مــن هويــة ســاحب الصــك. كــا دعــت الهيــاكل العموميــة إىل 
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ــدد  ــن ع ــرية م ــة األخ ــام الثالث ــى األرق ــص ع ــى التنصي ــار ع اإلقتص

ــرش  ــد ن ــب عن ــم واللق ــب األس ــة إىل جان ــف الوطني ــة التعري بطاق

هــذه الهيــاكل لقامئــات تتضمــن معطيــات شــخصية عــى غــرار قامئــة 

ــا. ــات واملناظــرات والناجحــن فيه املرتشــحن لالمتحان

4-مناهضة التعذيب:

أكــد رئيــس الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب فتحــي جرايــة، 

أن الســجون التونســية تشــهد إكتظاظًــا كبــريًا يفــوق طاقــة إســتيعاب 

ــدود ال200%  ــل إىل ح ــبة %150، ويص ــغ نس ــجون ليبل ــض الس بع

ــم املودعــن  يف البعــض اآلخــر، وأن عــدد املوقوفــن واملحكــوم عليه

بالســجون وأماكــن اإليقــاف يبلــغ حالًيــا 22.867 رجــاًل و583 أمــرأة، 

ــة  ــرات صحي ــم يف تعك ــبب له ــد يتس ــاظ ق ــذا اإلكتظ ــرًسا أن ه مف

وإنحرافــات ســلوكية وشــعور بالحــط مــن الكرامــة، يف ظــل ظــروف 

قاســية تجعــل التمتــع بالحقــوق الدنيــا حلــًا بعيــد املنــال8.

مــن جهته أفــاد رئيــس فــرع صفاقــس الشــالية للرابطــة التونســية 

لحقــوق اإلنســان زبــري الوحيــي أن النيابــة العموميــة متهاونــة فيــا 

ــب  ــاكات والتعذي ــات االنته ــن مبارس ــن القامئ ــف ع ــق بالكش يتعل

ــذ ســنة  ــام القضــاء من ــا املنشــورة أم ــن القضاي ــدد م ــف يف ع والعن

2012. وذكــر الوحيــي خــالل نــدوة صحفيــة عقدهــا فــرع صفاقــس 

الشــالية للرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان، حــول آخــر تطــورات 

قضايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان املنشــورة أمــام القضــاء، أن عــدًدا 

هاًمــا مــن هــذه القضايــا مازالــت تــراوح مكانهــا ومجمــدة يف أدراج 

حاكــم التحقيــق رغــم القرائــن والرباهــن التــي ميلكهــا فــرع صفاقــس 

الشــالية للرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان الــذي تعهــد بــكل تلك 

القضايــا. واســتعرض الوحيــي عــدًدا مــن هــذه القضايــا التــي مل يتــم 

النظــر فيهــا والتــي يتضمــن البعــض منهــا إثباتــات جرائــم تعذيــب 

ــداث  ــي أح ــرار قضت ــى غ ــا ع ــق الضحاي ــت يف ح ــاكات أُرتكب وانته

ــة  ــداث الحنش ــس وأح ــاكر بصفاق ــادي ش ــي اله ــفى الجامع املستش

املنشــورتن لــدى القضــاء منــذ ســنة 2012 وقضيــة الشــهيد محمــد 

املفتــي الــذي أُستشــهد يف قفصــة ســنة 2013 واملنشــورة أيًضــا أمــام 

القضــاء منــذ ذلــك الحــن وقضيــة فتــاة انتحــرت حرًقــا امــام إحــدى 

مراكــز األمــن ســنة 2014 وقضيــة احــداث قرقنــة ســنة 20169.

وقــد كشــف التقريــر الســنوي للمنظمة التونســية ملناهضــة التعذيب، 

ــة تعذيــب و3 حــاالت مــوت مســرتاب داخــل  عــن تســجيل 23 حال

أماكــن االحتجــاز يف تونــس خــالل ســنة 2018. والحــظ الكاتــب العــام 

للمنظمــة التونســية ملناهضــة التعذيــب، منــذر الشــارين خــالل نــدوة 

ــه رغــم تســجيل تراجــع هــام يف عــدد  ــس، أن ــة عقــدت بتون صحفي

حــاالت التعذيــب التــي وثقتهــا املنظمــة خــالل ســنة 2018 مقارنــة 

بســنة 2017 التــي ســجلت 80 حالــة، إال أن درجــة العنــف والقســوة 

يف مارســة االنتكاهــات تفاقمــت، وجــاء بالتقريــر الســنوي للمنظمــة 

لســنة 2018 توثيــق 54 حالــة انتهــاك تتعلــق بالعنــف األمنــي وســوء 

معاملــة والتعذيــب، ومتركــزت بالخصــوص يف واليــات تونــس وبنــزرت 

8-  الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: السجون التونسية تشهد اكتظاظا كبريا يفوق طاقة إستيعاب بعضها ليبلغ 150 باملائة وأكرث، التلفزة الوطنية -الصفحة 

 https://urlz.fr/aXuO  :الرسمية-، 18 ديسمرب 2018. انظر الرابط التايل

9-  زبري الوحييش: النيابة العمومية متهاونة مبلفات انتهاكات حقوق اإلنسان لدى القضاء منذ سنة 2012، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 18 ديسمرب 2018. 

 http://ibit.ly/hX3f  :انظر الرابط التايل

وزغــوان مشــريا اىل ان أغلــب ضحاياهــا مــن الذكــور 49 رجــاًل.

ــة  ــة ب 35 حال ــزة الرشط ــى أجه ــجلة ع ــاكات املس ــوزع االنته وتت

ومراكــز الســجون واإلصــالح ب 14 حالــة والحــرس الوطنــي ب 4 

ملناهضــة  التونســية  للمنظمــة  العــام  الكاتــب  وأشــار  حــاالت. 

التعذيــب إىل أن دوافــع هــذه االنتهــاكات تتعلــق يف أغلــب األحيــان 

بالعقــاب، إال أن الخطــري يف األمــر أن يقــع تســجيل 15 حالــة انتهــاك 

ــة ســجلت خــالل  ــت اىل أن املنظم ــف. ولف ــز والتخوي ــع التميي بداف

ســنة 2018 تفــي ظاهــرة إفــالت مــاريس التعذيــب مــن العقــاب 

وتواصــل بــطء النظــر يف شــكاوى التعذيــب والعنــف األمنــي حيــث 

ــة  ــة أي شــكاية أمــام القضــاء وظلــت جميعهــا يف مرحل مل تتــم إحال

البحــث االبتــدايئ، فيــا أشــار رئيــس املنظمــة إىل أنــه ال توجــد حتــى 

ــف  ــب والعن ــي التعذي ــد مرتكب ــي ض ــة للتش ــة فعال ــوم أي آلي الي

داخــل أماكــن االحتجــاز، حيــث متــر الشــكاوى حســب النظــام الحــايل 

ــا عــى  عــرب املســالك اإلداريــة العاديــة وهــو مــا ميثــل ضغطــا إضافًي

ــب  ــا التعذي ــم لضحاي ــق الته ــن تلفي ــف ع ــا اىل الك ــا، داعًي مقدميه

بهــدف تخويفهــم وثنيهــم عــن تقديــم الشــكاوى ضــد منتهــي 

ــم. حقوقه

عدد املوقوفين واملحكوم عليهم 
املودعين بالسجون وأماكن اإليقاف

سجين 

حاالتحالة

سجينة 
583
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5-حقوق املرأة 

مل تتغري السياســات والترشيعــات املتعلقــة بحقــوق املرأة تقدًمــا 

ــة  ــس الجمهوري ــد رئي ــرتة موضــوع الرصــد. فوع ــا خــالل الف ملحوظً

الســابق بتمريــر قانــون املســاواة يف املــرياث واملصادقــة عليــه مل 

يتحقــق. فحركــة النهضــة وغريهــا مــن األحــزاب وقفــت ســًدا منيًعــا 

ــول  ــل بالوص ــة ب ــون ال للمصادق ــر القان ــول لتمري ــال دون الوص ح

ــت  ــذا وقد علق ــة، ه ــى املصادق ــه ع ــة لعرض ــة العام ــه إىل الجلس ب

منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عــى موقــف حركــة النهضــة الرافــض 

ملبــادرة رئيــس الجمهوريــة الباجــي قايــد الســبي املتعلقة باملســاواة 

يف املــرياث بــن املــرأة والرجــل. وأعتــربت أن »الرفــض الرســمي مــن 

حــزب النهضــة، أحــد األحــزاب السياســية الرئيســية يف تونــس، ملبــادرة 

رئاســية إلقــرار املســاواة الكاملــة بــن الرجــل واملــرأة يف املــرياث 

ــس  ــس مجل ــر أن رئي ــالد يُذك ــرأة يف الب ــوق امل ــة لحق ــكّل رضب يش

ــم الهــاروين كان رّصح أن الحركــة  ــد الكري شــورى حركــة النهضــة عب

ــة  ــع النصــوص القطعي ــع الدســتور وم ــاىف م ــض أي مــرشوع يتن ترف

ــم10. ــرآن الكري للق

ــرشه  ــواب الشــعب،  ن ــس ن ــون إىل مجل ــة مــرشوع القان وبعــد إحال

ــرر مكتــب  هــذا األخــري عى موقعــه الرســمي االلكــرتوين بعــد ان ق

املجلــس إحالتــه عــى لجنــة الصحــة والشــؤون االجتاعيــة. وتعتــرب 

املســاواة يف املــرياث بــن األبــن والبنــت ومتتــع االرملــة واألرمــل بحــق 

ــون  ــرشوع القان ــه م ــص علي ــا ن ــرز م ــة، أب ــل الزوجي ــكنى مبح الس

ــى  ــرشوع ع ــص امل ــد ن ــول. فق ــة فص ــن خمس ــذي تضم ــد، ال الجدي

ــه  ــي من ــا بق ــال أو م ــع امل ــان بالتســاوي جمي ــت يرث ــن والبن أن األب

عنــد وجــود أصحــاب الفــروض وهــم يف هــذه الحالــة الزوجــة التــي 

ــف.  ــرث النص ــة ت ــان الزوج ــرع ف ــدام الف ــد إنع ــع. وعن ــرث الرب ت

ــع  ــة الراج ــل الزوجي ــكنى مبح ــق الس ــة بح ــل واألرمل ــع األرم ويتمت

ألحــد الزوجــن املتــوىف وذلــك رشيطــة أال يكــون عــى ملكــه مســكن 

آخــر وأن يكــون املحــل غــري قابــل للقســمة وأن يكــون لهــا منــه أو 

ــع  ــة أرب ــد اســتمرت عالقتهــا الزوجي ــد أو أن تكــون ق ــا ول ــه منه ل

ســنوات عــى االقــل. ويســقط هــذا الحــق يف حــال الــزواج مــرة ثانيــة 

ــون، عــى  أو عــدم االســتقرار مبحــل الســكنى. وينــص مــرشوع القان

أن البنــت، إن كانــت واحــدة أو أكــر، تــرث جميــع مــال أبويهــا وال 

يــرث معهــا األب أو الجــد إال يف حــدود الســدس. ويحــرم القانــون يف 

هــذه الحالــة األخــوة واألخــوات مهــا كانــوا وكذلــك األعــام مهــا 

كانــوا وكذلــك صنــدوق الدولــة. وســيكون للمــورث، يف قائــم حياتــه، 

ــه وذلــك مــن  حــق االحتــكام إىل الرشيعــة اإلســالمية يف تقســيم إرث

خــالل التريــح لــدى عــدل إشــهاد مــا مل يكــن يرغــب يف املســاواة 

ــق مضمــون  ــم تطبي ــه. ويت ــع تركت ــوًرا يف توزي ــا وذك ــه إناثً ــن أبنائ ب

ــد الرســمي11، لريكــن  ــون بعــد ســتة أشــهر مــن صــدوره بالرائ القان

بعــد ذلــك داخــل رفــوف املجلــس وتنتهــي املــدة النيابيــة دون 

املصادقــة عليــه. ليبقــى الســؤال مطروًحــا حــول إمكانيــة املصادقــة 

عليــه خــالل الفــرتة النيابيــة القادمــة.

 http://ibit.ly/4QB9 :10-  هيومن رايتس ووتش: ›رفض النهضة للمساواة يف املرياث رضبة لحقوق املرأة يف تونس، شمس فم، 6 سبتمرب 2018. انظر الرابط التايل

 http://ibit.ly/h5Yn :11-  الربملان ينرش مرشوع القانون املتعلق باملساواة يف االرث، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 30 نوفمرب 2018. انظر الرابط التايل

6-حقوق الطفل 

ــتجابة  ــدم إس ــبات ع ــرة املحاس ــام لدائ ــنوي الع ــر الس ــر التقري أظه

ــال يف  ــواء األطف ــز إي ــن مراك ــدد م ــن يف ع ــواء والتكوي ــروف اإلي ظ

نــزاع مــع القانــون ملقومــات النظافــة والحايــة والتهويــة عــالوة عــى 

اإلكتظــاظ الــذي بلغــت نســبته بأحــد مراكــز االيــواء %245. وكشــف 

هــذا التقريــر أنــه تــم تســجيل تجــاوزات بخصــوص األطفــال يف نــزاع 

ــن تقــل أعارهــم  ــت يف تعنيــف أطفــال وإيقــاف آخري ــوين متثل قان

مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019

املركز األول

املركز 16

املركز 17

ايسالندا

النرويج

التفيا

املركز 15
األول عربيا وافريقيا

تونس
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ــم  ــرتة الحك ــاف ف ــدة اإليق ــت م ــح فاق ــن بجن ــنة متهم ــن 15 س ع

ــة12. ــك بخصــوص 113 حال وذل

ــؤرش  ــا يف م ــا وإفريقًي ــز األول عربًي ــس املرك ــت تون ــذا وقد احتل ه

حقــوق الطفــل لســنة 2019، متفوقــة عــى بعــض الــدول املتقدمــة 

عــى غــرار الرنويــج وأســرتاليا وغريهــا. وجــاءت تونــس يف املركــز 15 

عاملًيــا يف مــؤرش حقــوق الطفــل 2019، تليهــا الرنويــج يف املركــز 16، 

والتفيــا، وتصــدرت آيســالندا قامئــة الــدول، تليهــا الربتغــال يف املركــز 

الثــاين، وســويرسا يف املركــز الثالــث. وجــاءت أفغانســان باملركــز 

ــادرة  ــل مبب ــوق الطف ــنوي لحق ــؤرش الس ــدر امل ــري )181(. ويص األخ

مــن منظمــة حقــوق األطفــال الهولنديــة بالتعــاون بــن جامعــة 

ــة  ــوم االقتصادي ــموس« للعل ــة »إيراس ــردام« وكلي ــموس روت »إيراس

واملعهــد الــدويل للدراســات االجتاعيــة. ويــرى بعــض املراقبــن أنــه 

ــل إال أن  ــوق الطف ــال حق ــا يف مج ــس تقدًم ــراز تون ــن إح ــم م بالرغ

ذلــك مل يحــد مــن التجــاوزات واالنتهــاكات املســجلة يف حــق األطفــال 

حيــث تشــهد تونــس عديــد الظواهــر الســلبية عــى غــرار االعتــداءات 

الجنســية واإلنقطــاع املبكــر عــن التعليــم وتشــغيل األطفــال القــر 

واالتجــار بهــم.13

7-مكافحة الفساد

مــن جانبها كشــفت منظمــة »أنــا يقــظ« أن املؤسســة التونســية 

ــون  ــاًرا )ملي ــن 250 ملي ــل ع ــا ال يق ــت م ــة أنفق ــطة البرتولي لألنش

الســويدية  الرشكــة  والتزامــات  حقــوق  إقتنائهــا  نظــري  دينــار(، 

البــرتول  البحــث عــن  انتهــاء كل رخــص  ٍ«باريسورســس« رغــم 

ــت  ــة. وأوضح ــة للرشك ــتغالل التابع ــول االس ــة حق ــف مردودي وضع

املنظمــة غــري الحكوميــة، يف تحقيــق نرشتــه عــى موقعهــا أن األمــر 

12-  نسبة االكتظاظ بأحد مراكز إيواء األطفال يف نزاع مع القانون فاقت ال 245 باملائة، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 18 ديسمرب 2018. انظر الرابط التايل: 

  http://ibit.ly/1ta7

13-  تونس تحتل املركز األول عربيا وإفريقيا يف مؤرش حقوق الطفل لسنة 2019 متفوقة عىل دول متقدمة، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، 17 ماي 2019. انظر 

 http://ibit.ly/2fjT  :الرابط التايل

ــا  ــم إقتناؤه ــتغالل ت ــرتول واس ــن الب ــث ع ــص بح ــق ب8 رخ يتعلّ

ــم االمــر 4 رخــص بحــث  ــذ ســنة 2016 مــن »بايسورســس« ويه من

وهــي الــزارات وجلمــة ومكــر وجنايــن الوســطى و4 إمتيــازات 

إســتغالل تتعلــق بالــدوالب وطمســميدة وســامة وديــدون باإلضافــة 

ــإن  ــة ف ــطة البرتولي ــية لألنش ــة التونس ــب الرشك ــزارات. وبحس إىل ال

الصفقــة قــّدرت كلفتهــا ب31 مليــار، مــن املاليــة العموميــة، كقيمــة 

أولّيــة، لكــن أنــا يقــظ أفــادت أّن مختلــف املعطيــات والوثائــق 

والبيانــات األخــرى تشــري اىل أّن الكلفــة الحقيقيــة لهــذه الصفقــة قــد 

ــة تقــدر بـــ  بلــغ أضعــاف مــا تــّم اإلعــالن عنــه أي عــن كلفــة جملّي

ــد الرئيــس املديــر العــام، املقــال مؤخــًرا، للمؤّسســة  250 مليــار. وأكّ

التونســّية لألنشــطة البرتوليــة، منصــف املاطــويس، بتاريــخ 1 جــوان/

يونيــو 2018، أّن الكلفــة الجملّيــة للصفقــة تبلــغ 250 مليــار وللتذكــري 

ــد  ــع العق ــت توقي ــة تول ــإن املؤسســة التونســية لألنشــطة البرتولي ف

إلقتنــاء حقــوق وإلتزامــات »باريسورســس« يــوم 6 ماي/مايــو 2016 

بحضــور وزيــر الطاقــة واملناجــم حينهــا منجــي مــرزوق ووزيــر 

ــمل  ــذي يش ــرشاء، ال ــد ال ــم عق ــد ت ــد. »وق ــاء حم ــة، زكري الصناع

رخصــة الــزارات وإمتيــاز إســتغالل ديــدون )خليــج قابــس( وإمتيــاز 

إســتغالل دوالب وســامة وطمســميدة )القريــن( وفــق رشوط 

ــا.  ــة حينه ــه وزارة الطاق ــالغ أصدرت ــة«، بحســب ب ــة تفاضلي إقتصادي

كــا وصفــت وزارة الطاقــة هــذه العمليــة »بــاألوىل مــن نوعهــا 

ــن  ــمح بتأم ــا ستس ــس ألنه ــبة لتون ــرتاتيجية بالنس ــة إس وذات أهمي

مدخــرات إضافيــة مــن املحروقــات للبــالد وتوفــر للرشكــة التونســية 

لألنشــطة البرتوليــة إمكانيــة التحكــم بشــكل أفضــل يف عمليــة تطــور 

إستكشــاف الحقــول الغازيــة يف خليــج قابــس«. وأضــاف ذات املصــدر 

إنــه »وألول مــرة يف تاريخهــا وبفضــل هــذه الصفقــة ســتتمكن 

الرشكــة التونســية لألنشــطة البرتوليــة مــن لعــب دور املشــغل 

للمحروقــات عــى مســتوى االنتــاج«. يذكــر أن الرئيــس املديــر العــام 

شوقي الطبيب - رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 

عدد امُلصّرحين 
بمكاسبهم ومصالحهم

140 ألف ُمصّرح

نسبة التصاريح  يف 
بعض القطاعات 

تجاوزت 90% 

عدد التصاريح باملكاسب التي 
تهم كبار مسؤولي الدولة 

ونواب البرملان والقضاة 
واملسؤولين عن الجماعات 

املحلية 

تراوحت بين 90 و100
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الســابق للمؤسســة التونســية لألنشــطة البرتوليــة محمــد العكــروت 

ومــارك مــاك اليســرت املمثــل عــن »باريسورســس« توليــا التوقيــع عــى 

ــد14. العق

ملكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس   2018 الســياق، دعا  نفــس  يف 

الفســاد شــوقي الطبيــب إىل رضورة تفعيــل إجــراءات إنضــام تونــس 

ــا  ــتخراجية ألهميته ــات اإلس ــة للصناع ــفافية الدولي ــادرة الش إىل مب

ــوقي  ــال ش ــاع. وق ــى القط ــة ع ــة والوطني ــة الدولي ــرض الرقاب يف ف

ــن الهيئــة ومــن املجتمــع  الطبيــب إن الحكومــة وبعــد ضغــط م

املــدين إســتجابت ملقــرتح اإلنضــام للمبــادرة املذكــورة، لكــن وبعــد 

ــة  ــراءات بتعل ــت اإلج ــف تعطل ــذا املل ــا يف ه ــجيل تقدًم ــم تس أن ت

ــذي  مــن ســُيمثل املجتمــع املــدين يف مجلــس أصحــاب املصلحــة وال

يضــم جميــع األطــراف املتدخلة.وتابــع أن املوضــوع يشــهد تعطيــاًل 

منــذ 6 أشــهر. وشــدد عــى أنــه يوجــد مظاهــر فســاد وعالمــات كبرية 

ــة15. ــاع الطاق ــح يف قط ــارب املصال لتض

ــا  ــاد، أنه ــة الفس ــة ملكافح ــة الوطني ــت الهيئ ــوع آخر، أعلن ويف موض

تلّقــت 341 مطلــب حايــة ملبلّــغ عــن الفســاد، تــّم توزيعهــا للنظــر 

فيهــا طبًقــا للقانــون األســايس عــدد 10 لســنة 2017، املتعلّــق باإلبالغ 

ــد  ــاص: فق ــب اإلختص ــك حس ــن، وذل ــة املبلغ ــاد وحاي ــن الفس ع

تلّقــت اللجنــة املشــرتكة بــن الهيئــة الوطنية ملكافحة الفســاد ورئاســة 

ــا. وهــي لجنــة موكــول لهــا النظــر يف مطالــب  الحكومــة، 154 مطلًب

حايــة املبلغــن عــن الفســاد وتســوية وضعياتهــم املتعلّقــة مبلّفــات 

تهــّم الفــرتة الفاصلــة بــن 14 جانفــي 2011 إىل دخــول القانــون حّيــز 

ــب  ــك مبوج ــون، وذل ــن القان ــل 39 م ــكام الفص ــا ألح ــذ، طبًق التنفي

املقــّرر الصــادر عــن رئاســة الحكومــة بتاريــخ 04 ســبتمرب 2017. أمــا 

اللّجنــة الداخلّيــة املحدثــة صلــب الهيئــة الوطنّيــة ملكافحــة الفســاد، 

فقــد تلّقــت 187 مطلًبــا. وقــد أحدثــت هــذه اللجنــة للنظــر يف 

ــا  ملفــات حايــة املبلغــن بعــد دخــول القانــون حيــز التنفيــذ، طبًق

ألحــكام الفصــل 25 مــن القانــون ومبوجــب املقــرر اإلداري عــدد-18

590، املــؤّرخ يف 7 فيفري/فربايــر 2018. وجــاء يف بــالغ للهيئــة الوطنية 

ملكافحــة الفســاد أن مجمــوع قــرارات الحايــة الصــادرة عنهــا وفقــا 

ــة  ــدت اللجن ــا تعّه ــراًرا. ك ــغ 67 ق ــْن، بل ــال اللّجنت ــه أع ــا أفرزت مل

املشــرتكة ب154 مطلــب حايــة، صــدر عنهــا 21 قــراًرا، منهــا 15 قرار 

إســناد حايــة، تعلقــت بالرشكــة الوطنيــة للســكك الحديديــة ووزارة 

ــايل  ــم الع ــري ووزارة التعلي ــد البح ــة والصي ــوارد املائي ــة وامل الفالح

والبحــث العلمــي ووزارة النقــل ووزارة الرتبيــة واملعهــد الوطنــي 

ــوان األرسة  ــات ودي ــرف يف النفاي ــة للت ــة الوطني ــاء والوكال لإلحص

والعمــران البــرشي، و6 قــرارات بالرفــض شــكاًل وأصــاًل. ومــن ناحيتهــا 

تعّهــدت اللّجنــة الداخلّيــة املحدثــة صلــب الهيئــة الوطنّيــة ملكافحــة 

الفســاد، ب187 مطلــب حايــة. وبلــغ عــدد القــرارات الصــادرة عنهــا 

46 قــراًرا، منهــا 22 قــرار إســناد حايــة ملبلّغــن مــن وزارة الفالحــة 

ــث  ــايل والبح ــم الع ــري ووزارة التعلي ــد البح ــة والصي ــوارد املائي وامل

ــب القطــاع الخــاص.  ــة إىل جان العلمــي ووزارة الصحــة ووزارة الرتبي

14-  أنا يقظ«: املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية دفعت 250 مليون دينار مقابل رخص منتهية، التلفزة التونسية -الصفحة الرسمية-، 4 سبتمرب 2018. انظر 

 http://ibit.ly/dPgG :الرابط التايل

15-  شوقي الطبيب يدعو إىل تفعيل إجراءات انضامم تونس ملبادرة الشفافية الدولية للصناعات االستخراجية، شمس فم، 7 سبتمرب 2018. انظر الرابط التايل: 

 http://ibit.ly/md63

 https://bit.ly/2RoR481 :16- هيئة مكافحة الفساد تتلقى 341 مطلب حامية ملبلّغ عن الفساد، شمس فم، 4 أكتوبر 2018.انظر الرابط التايل

كــا تــّم إســناد 24 قــراًرا بالرفــض، لعــدم توّفــر رشوط الحايــة16.

ويف ســياق آخــر، صــدر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســّية األمــر 

الحكومــي عــدد 818 لســنة 2018 املــؤرخ يف 11 أكتوبــر 2018 والذي 

ــق بضبــط منــوذج التريــح باملكاســب واملصالــح والحــد األدىن  يتعلّ

للمكاســب والقــروض والهدايــا الواجــب التريــح بهــا. ويهــدف هــذا 

األمــر الحكومــي وفــق الفصــل األّول منــه إىل ضبــط أمنــوذج التريــح 

ــا  ــروض والهداي ــب والق ــد األدىن للمكاس ــح والح ــب واملصال باملكاس

ــه يتعــن عــى األشــخاص  الواجــب التريــح بهــا كــا ينــّص عــى أنّ

ــنة 2018  ــدد 46 لس ــون ع ــن القان ــل 5 م ــم بالفص ــوص عليه املنص

املــؤرخ يف 1 أوت 2018 املشــار إليــه أعــاله التريــح مبكاســبهم 

ــا  ــي طبًق ــر الحكوم ــذا األم ــق به ــوذج امللح ــق األمن ــم وف ومصالحه

ــمل  ــور. ويش ــون املذك ــا بالقان ــوص عليه ــراءات املنص ــال واإلج لآلج

ــي أو  ــرتاب التون ــدة بال ــك املتواج ــواء تل ــب، س ــح باملكاس التري

خارجــه التــي تكــون يف تاريــخ القيــام بالتريــح عــى ملــك الشــخص 

الخاضــع لواجــب التريــح وعــى ملــك قرينــه وأبنائــه القــر. 

14 أكتوبــر 2019 هــو موعــد دخــول قانــون عــدد 46 املتعلــق 

ــرشوع  ــري امل ــراء غ ــة اإلث ــح ومبكافح ــب واملصال ــح باملكاس »بالتري

التريــح  قانــون  أن  يذكــر  التنفيــذ  حّيــز  املصالــح«  وتضــارب 

وضع اإلطار القانوني 
ملكافحة الفساد 
لم يكن كافًيا للقضاء ىلع 
هذه اآلفة. فإلى اليوم 
مازالت القضايا التي تحيلها 
الهيئة ىلع القضاء معطلة 
وذلك ال بسبب عدم رغبة 
القضاة يف الفصل فيها 
ولكن بسبب أن املنظومة 
القضائية التونسية تعاني 
من بطء شديد يف آجال 
التقاضي والفصل يف 
القضايا
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باملكاســب قــد صــدر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية يف 

14 أوت/أغســطس 2018 بعــد أن صــادق عليــه مجلــس نــواب 

الشــعب17.

رشعــت الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد يــوم 16 أكتوبــر 2018 يف 

قبــول التصاريــح باملكاســب واملصالــح مبقرهــا الكائــن بـــ 71 شــارع 

ــّم االنتهــاء مــن  الطيــب املهــريي البلفيديــر تونــس، وذلــك إىل أن يت

ــة.  ــة الكرتوني ــح بطريق ــة عــى الخــط للتري ــة الكرتوني إعــداد بواب

وأشــارت يف بــالغ لهــا، أنـّـه ميكــن للمرّحن تحميــل أمنــوذج التريح 

ــول  ــم الحص ــا ميكنه ــرتوين www.inlucc.tn ك ــا االلك ــى موقعه ع

عــى نســخة ورقيــة مــن النمــوذج مبــارشة مبقــر الهيئــة أو بفروعهــا 

ــة18. الجهوي

هــذا وقــد كشــف شــوقي الطبيــب، رئيــس الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة 

الفســاد، أّن عــدد »املُرّحــن مبكاســبهم ومصالحهــم، ناهــز 140 ألف 

ُمــّرح وأن نســبة التصاريــح تجــاوزت %90 يف بعــض القطاعــات«. 

وأكــد الطبيــب عــى أن »نســبة القيــام بالتصاريــح باملكاســب، التــي 

ــان والقضــاة واملســؤولن  ــواب الربمل ــة ون ــار مســؤويل الدول ــم كب ته

عــن الجاعــات املحليــة تراوحــت بــن 90 و100 وأضــاف أن الهيئــة 

بصــدد إرســال تنبيهــات تشــمل أيًضــا، املُهّربــن ّالذيــن تقــع عليهــم 

17- الرائد الرسمي: صدور األمر الحكومي املتعلّق بضبط أمنوذج الترصيح باملكاسب واملصالح والحد األدىن للمكاسب الواجب الترصيح بها، التلفزة الوطنية 

 https://urlz.fr/aSRN     :الصفحة الرسمية-، 13 أكتوبر 2018. انظر الرابط التايل-

https://bit.ly/2Nw- :18- بداية من اليوم: الرشوع يف قبول التصاريح باملكاسب واملصالح لدى هيئة الفساد، شمس فم، 16 أكتوبر 2018. انظر الرابط التايل

 C0UM

19- شوقي الطبيب: »عدد امُلرّصحني مبكاسبهم ناهز 140 ألفا وتجاوز 90 باملائة يف عدد من القطاعات«، التلفزة التونسية-املوقع الرسمي-، 26 أفريل 2019. انظر 

 http://ibit.ly/ASHb :الرابط التايل

عمليــة إثبــات مصــادر أموالهــم ومكاســبهم يف الفــرتات الزمنيــة التــي 

ــدد  ــذا الص ــات«. ويف ه ــق العقوب ــل تطبي ــون قب ــا القان ــص عليه ين

شــّدد رئيــس الهيئــة، عــى أن »العقوبــات املُســلّطة عــى مــن يثُبــت 

تحقيقــه مكاســب غــري رشعيــة، تــرتاوح بــن مصــادرة أمالكــه ودفــع 

خطايــا تبلــغ قيمتهــا 10 مــرات املكاســب املحققــة«. وأفــاد بــأن لقــاء 

ســيجمع الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، يــوم 2 ماي/مايــو 2019، 

ــدل،  ــع وزارة الع ــة، بالتنســيق م ــن ووكالء الجمهوري ــوكالء العام بال

»قصــد تفعيــل التعــاون يف مســألة الخطايــا وعمليــة تنفيذهــا«.19

ولكــن وضــع اإلطــار القانــوين ملكافحــة الفســاد مل يكــن كافًيــا للقضــاء 

عــى هــذه اآلفــة. فــإىل اليــوم مازالــت القضايــا التــي تحيلهــا الهيئــة 

عــى القضــاء معطلــة وذلــك ال بســبب عــدم رغبــة القضــاة يف الفصــل 

ــن  ــاين م ــية تع ــة التونس ــة القضائي ــبب أن املنظوم ــن بس ــا ولك فيه

ــا، بصفــة عامــة،  بــطء شــديد يف آجــال التقــايض والفصــل يف القضاي

مــا يشــكل عائقــا حقيقًيــا أمــام مكافحــة الفســاد، فمــن جملــة 

ــة ملكافحــة الفســاد عــى الجهــات  ــة الوطني ــه الهيئ ــا أحالت 544 ملًف

القضائيــة مــا بــن ســنتي 2016 و2018 مل تصــدر أحــكام قضائيــة إال 

ــة  ــة %84 مــن امللفــات املحال ــزال قراب ــا مــا ت ــا في ــا منه يف 21 ملًف

ــق  ــق وف ــايض التحقي ــدايئ أو ق ــث االبت ــدى الباح ــا ل ــراوح مكانه ت

ــب  ــوص القط ــب وبخص ــوقي الطبي ــة ش ــس الهيئ ــه رئي ــا رصح ب م
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ــه ســنة 2016،  ــم إصــدار قانون ــذي ت ــايل ال القضــايئ االقتصــادي وامل

بينــت أنــه يضــم قســمن األول قضــايئ والثــاين فنــي الفتــة اإلنتبــاه 

إىل أن األمــر املتعلــق بتنظيــم قســمه الفنــي مل يصــدر إال يف أفريــل/

ــت يف  ــاس يف الب ــص باألس ــب يخت ــل 2019. وأوضحــت أن القط أبري

ــا  ــت يف قضاي ــم يف الب ــي املحاك ــر باق ــا تنظ ــعبة في ــم املتش الجرائ

ــام  ــال الع ــى امل ــتيالء ع ــوة واالس ــرار الرش ــى غ ــرى ع ــاد األخ الفس

وهــو مــا يتطلــب توفــري إجــراءات دقيقــة وإمكانيــات ماديــة وتقنيــة 

عاليــة بالقطــب وفــق تقديرهــا. وتابعــت يف ذات الســياق أن القطــب 

يشــكو مــن عديــد النقائــص عــى غــرار نقــص املــوارد البرشيــة خاصــة 

مــن القضــاة مقارنــة بعــدد القضايــا املطالبــن بالنظــر فيهــا باإلضافــة 

إىل احتكامــه عــى دائــرة اتهــام وحيــدة تضــم قاضيــن تنظــر يف 

ملفــات محالــة عليهــا مــن 11 قــايض تحقيــق كــا تتوفــر بالقطــب 

دائــرة جناحيــة واحــدة ودائــرة جنائيــة واحــدة20.

20- شوقي الطبيب: هيئة مكافحة الفساد أحالت 544 ملفا والجهات القضائية مل تصدر أحكام سوى يف 21 منها، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، 29 أفريل 2019. 

 http://ibit.ly/FqHX  :انظر الرابط التايل

http://ibit.ly/ :21-  منظمة الدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة: تشغيل %2 من ذوي اإلعاقة مل يفعل إىل اآلن، شمس فم، 27 سبتمرب 2018. انظر الرابط التايل

  Y5IK

8-حقوق األقليات

نــددت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان تفــي 

ظاهــرة الجرميــة والعنــف املبنــي عــى العنريــة والنــوع اإلجتاعــي 

ــى  ــداء ع ــه االعت ــم أوج ــن تفاق ــتيائها م ــن اس ــة ع ــس معرب يف تون

املقيــات واملقيمــن األفارقــة يف تونــس. وطالبــت يف بيــان لهــا، 

مجلــس النــواب بالترسيــع باملصادقــة عــى قانــون تجريــم العنريــة. 

ولإلشــارة كان قــد تعــرض عــدد مــن األشــخاص مــن حامــي الجنســية 

اإليفواريــة املقيمــن يف تونــس إىل إعتــداء جســدي ولفظــي مــن قبــل 

عــدد مــن التونســين21.

هــذا وقــد صــادق مجلــس نــواب الشــعب خــالل جلســة عامــة 

عــى مــرشوع قانــون متعلــق بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 

العنــري مبوافقــة 125 نائًبــا. ويهــدف هــذا القانــون املضمــن 

ــع  ــى جمي ــاء ع ــه األول إىل القض ــا لفصل ــمي، وطبًق ــد الرس يف الرائ

أشــكال التمييــز العنــري ومظاهــره حايــة لكرامــة الــذات البرشيــة 

وتحقيــق املســاواة بــن األفــراد يف التمتــع بالحقــوق وأداء الواجبــات 

ــة املصــادق عليهــا مــن  ــا ألحــكام الدســتور واملعاهــدات الدولي وفًق

ــرتاتيجيات  ــات واالس ــط السياس ــة بضب ــزم الدول ــس، ويل ــرف تون ط

ــع مظاهــر ومارســات  ــة مــن جمي ــة بالوقاي وخطــط العمــل الكفيل

التمييــز العنــري والتصــّدي لهــا ومكافحــة جميــع املارســات 

صادق مجلس نواب 
الشعب ىلع مشروع 
قانون متعلق بالقضاء 
ىلع جميع أشكال التمييز 
العنصري. ويهدف هذا 
القانون إلى القضاء ىلع 
جميع أشكال التمييز 
العنصري ومظاهره حماية 
لكرامة الذات البشرية 
وتحقيق املساواة بين 
األفراد يف التمتع بالحقوق 
وأداء الواجبات وفًقا ألحكام 
الدستور واملعاهدات 
الدولية املصادق عليها من 
طرف تونس
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النمطيــة الّدارجــة يف مختلــف األوســاط املتعلقــة بالتمييــز العنــري.

ــا التمييــز العنــري بالحايــة القانونيــة وباإلحاطــة  وســيتمتع ضحاي

ــز املســلط  ــة املناســبة لطبيعــة التميي ــة والنفســية واالجتاعي الصحي

ضّدهــم مبــا يكفــل أمنهــم وســالمتهم وحرمتهــم الجســدية والنفســية 

وكرامتهــم عــالوة عــى التمتــع بالحــق يف تعويــض قضــايئ عــادل 

ومتناســب مــع األرضار املاديــة واملعنويــة الالحقــة بهــم جــّراء التمييــز 

ــة  ــد وبخطي ــام واح ــهر إىل ع ــن ش ــجن م ــب بالس ــري، ويعاق العن

مــن خمســائة إىل ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن 

ــى  ــا ع ــزًا عنريً ــن متيي ــواًل يتضم ــه ق ــدر عن ــاًل أو يص ــب فع يرتك

ــل  ــار أو الني ــون بقصــد االحتق ــن هــذا القان ــاين م ــى الفصــل الث معن

مــن الكرامــة.

ويف موضــوع آخــر، نفــذ العــرشات مــن الطلبــة األفارقــة وقفــة 

ــًدا بجرميــة  ــدي وســط العاصمــة، تندي ــام املــرسح البل ــة أم إحتجاجي

القتــل التــي راح ضحيتهــا رئيــس جمعيــة الجاليــة االيفواريــة بتونــس 

ــة  ــا ومتابع ــدي فيه ــق ج ــح تحقي ــن بفت ــايل« مطالب ــو كوليب »فاليك

املعتديــن. وقــد تعــرض »كوليبــايل« البالــغ مــن العمــر 33 ســنة، إىل 

اعتــداء بواســطة آلــة حــادة بجهــة دار فضــال ســكرة عنــد دفاعــه عــن 

نفســه أثنــاء محاولــة ســلبه هاتفــه الجــوال مــن قبــل مجموعــة مــن 

22-  طلبة أفارقة ينفذون وقفة احتجاجية تنديدا بجرمية قتل رئيس الجالية االيفوارية بتونس، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 25 ديسمرب 2018. انظر الرابط 

 http://ibit.ly/hoZq :التايل

23-  مجلس الوزراء يؤكد التزام الدولة بكشف مالبسات مقتل املواطن اإليفواري فاليكو كوليبايل، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 26 ديسمرب 2018. انظر 

  http://ibit.ly/WVMH  :الرابط التايل

 https://bit.ly/2TtAS8l :24-  تفعيل قانون مناهضة التمييز العنرصي، شمس فم، 23 ديسمرب 2018. انظر الرابط التايل

ــة  ــة جمهوري ــل طلب ــور كاســاي ممث ــال آرت ــه، ق املنحرفــن. مــن جهت

ــة  ــة األفارق ــح ل/وات/ إن الطلب ــس يف تري ــطى بتون ــا الوس افريقي

يعانــون مــن تزايــد وتــرية العنــف املوجــه ضدهــم خاصــة يف الســنوات 

األخــرية مؤكــًدا أن تونــس تبقــى رغــم كل التحديــات وجهــة علميــة. 

ــن  ــس لك ــب تون ــم ح ــة يجمعه ــة األفارق ــاًل إن »الطلب ــاف قائ وأض

ــل  ــة ال تقب ــل دول أوروبي ــح مث ــا أن تصب ــك ال نريده ــل ذل يف مقاب

األفارقــة«. وطالــب بــرورة تشــديد العقوبــة ضــد الجنــاة الضالعــن 

يف هــذه الجرميــة، مســتنكًرا تفاقــم ظاهــرة التمييــز العنــري تجــاه 

ــس22. ــن بتون ــة املقيم ــع األفارق جمي

قتــل  تطــّورات جرميــة  الــوزراء  اســتعرض مجلــس  مــن جانبــه، 

ــس  ــدى املجل ــس وأب ــايل« يف تون ــو كوليب ــواري »فاليك ــن اإليف املواط

ــة  ــد وكل الطلب ــع أرسة الفقي ــل م ــة التونســية الكام ــن الحكوم تضام

ــد  ــد أك ــذا وق ــياتهم23، ه ــالف جنس ــى اخت ــن، ع ــب واملقيم األجان

الوزيــر املكلــف بالعالقــات مــع الهيئــات الدســتورية واملجتمــع املــدين 

محمــد الفاضــل محفــوظ بأنــه تــم تفعيــل قانــون مناهضــة التمييــز 

ــداث  ــة إح ــرتة القادم ــيتم يف الف ــه س ــوظ بأن ــري. ورصح محف العن

اللجنــة التــي ينــص عليهــا القانــون واملكلفــة مبتابعــة مظاهــر التمييــز 

ــا24. ــي ومعالجته ــع التون ــري يف املجتم العن
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التطورات 
السياسية 

والتشريعية 
املتعلقة 
باالنتقال 

الديمقراطي 

1- إنتهاء املدة النيابية دون إنتخاب مجلس 
نواب الشعب ألعضاء املحكمة الدستورية: 

خرق للدستور وفشل يف التوافق 

مل يتمكن الربملان يف الجلسة العامة اليوم األربعاء 10 أكتوبر 2018، من 

الحسم يف ملف إستكال انتخاب بقية أعضاء املحكمة الدستورية. وأكد 

أن  الدميقراطية  الكتلة  عن  الشوايش  غازي  النواب  مجلس  مكتب  عضو 

الخالف الحاصل بن كتلة مرشوع تونس وكتلة النهضة وكتلة نداء تونس 

فرض تأجيل الجلسة العامة إىل جلسة توافق أخرى األسبوع املقبل1.

النتخاب  التوصل  يف  بالربملان،  اإلنتخابية  العامة  الجلسة  بعدها فشلت 

األعضاء الثالثة املتبقن من حصة مجلس نواب الشعب لعضوية املحكمة 

الدستورية. فقد تحّصل املرشح العيايش الهامي عى 117 صوتًا وتحصلت 

املرشحة سناء بن عاشور عى 85 صوتًا، يف حن تحصل املرشح عبد اللطيف 

البوعزيزي عى 92 صوتًا، واملرشح شكري املبخوت عى 34 صوتًا وتحصل 

املرشح عبد الرحان كريم عى 11 صوتًا واملرشح عبد الرزاق املختار عى 

العياري عى 4 أصوات وماهر كريشان  املرشح كال  9 أصوات، وتحصل 

عى  كعنيش  عادل  محمد  املرشح  وتحصل  أصوات،   4 عى  كذلك  تحصل 

24 صوتًا، واملرشح محمد الفاضل الطرودي عى 7 أصوات وأخريًا تحصلت 

املرشحة منية العلمي عى صوتن إثنن

 وبذلك مل يتمكن أي مرشح من نيل عضوية املحكمة الدستورية، نظًرا إىل 

1-  إثر فشل التوافق: تأجيل الجلسة العامة الستكامل انتخاب أعضاء املحكمة 

https://bit.ly/2u7h- :10 أكتوبر 2018. انظر الرابط التايل  الدستورية، شمس فم،

 kMf
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أن هذه العضوية تتطلب موافقة 145 نائًبا عى األقل. يذكر أن أول 

جلسة عامة انتخابية النتخاب األعضاء األربعة الذين ينتخبهم مجلس 

سنة  منذ  عقدت  كانت  الدستورية،  املحكمة  لعضوية  الشعب  نواب 

)مارس 2018( وأسفرت عن انتخاب عضو واحد بهذه املحكمة وهي 

بالربملان،  الكتل  مختلف  رصّحت  وكانت  الورسيغني.  روضة  القاضية 

قبل انطالق الجلسة االنتخابية، أن هذه الجلسة ستكون صورية ولن 

يتم خاللها انتخاب أي عضو جديد، بسبب عدم تحلحل مواقف الكتل 

من األساء املرشحة، إذ متسكت كل كتلة مبرشحها ومبوقفها، فقد قالت 

األساء  عى  سنة  منذ  الحاصل  بالتوافق  تتمسك  إنها  النهضة  حركة 

املقرتحة سابًقا، يف حن أكدت كتلتا نداء تونس والحرة أنها معرتضتان 

الكتل،  مختلف  بن  األويل  التوافق  أن  إىل  ويشار  األساء.  تلك  عى 

كان أسفر عن أربعة أساء: روضة الورسيغني )تم انتخابها( والعيايش 

الهامي وسناء بن عاشور وعبد اللطيف البوعزيزي )مل يتوصل الربملان 

النتخابهم(. وإثر ذلك تقرر عقد جلسة عامة انتخابية ثالثة، ملحاولة 

استكال عملية اإلنتخاب وإذا مل يقع تجميع األصوات املطلوبة )145 

صوتًا(، يتم فتح باب الرتشيح من جديد ألساء أخرى، وفق ما ينص 

عليه القانون.2

»الوعكة  ظل  يف  الدستورية  املحكمة  مؤسسة  غياب  وقد طرح  هذا 

الصحية الحادة«، التي أملت برئيس الجمهورية الباجي قايد السبي 

املوكولة  الصالحيات  السيايس بخصوص  الوسط  مؤخًرا، جداًل كبريًا يف 

النهايئ يف منصب رئاسة  الوقتي أو  لهذه املحكمة يف معاينة الشغور 

الجمهورية، واملأزق القانوين الذي طرحه عدم تركيز هذه املحكمة بعد 

خمس سنوات من عمل أول برملان بعد دستور جانفي 2014. يذكر 

أن األحكام اإلنتقالية لدستور جانفي/يناير 2014، نصت عى رضورة 

أن »يتم يف أجل أقصاه سنة من انتخاب املجلس األعى للقضاء، إرساء 

املحكمة الدستورية«3.

وقد عرف الفصل 118 من الدستور املحكمة الدستورية بأنها »هيئة 

قضائية مستقلة«، ترتكب من 12 عضًوا يكون تسعة أعضاء منها وجوبًا 

من املختصن يف القانون الذين يتمتعون بخربة تزيد عن 20 سنة، ويتم 

تعين اعضاء املحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية )يعن 4 

االعى  واملجلس  أعضاء(   4 )ينتخب  الشعب  نواب  ومجلس  أعضاء( 

للقضاء )ينتخب 4 أعضاء(.

وتعمل املحكمة الدستورية بالخصوص عى مراقبة دستورية مشاريع 

تقر  كا  الجمهورية،  رئيس  عليها  يعرضها  التي  واملعاهدات  القوانن 

الشغور الوقتي أو النهايئ يف منصب رئيس الجمهورية حسب الفصل 

84 من الدستور، وتبت يف النزاعات املتعلقة باالختصاص التي ميكن أن 

تحدث بن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

املحكمة  أعضاء  إنتخاب  سيقع  متى  اليوم.  املطروح  السؤال  ويبقى 

الدستورية؟ هل سينجح النواب املنتخبون حديًثا يف ذلك؟ وإىل متى 

http://ibit.  :2-  فشل الربملان يف انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية خالل الجلسة الصباحية، التلفزة الوطنية-املوقع الرسمي-، 6 مارس 2019. انظر الرابط التايل

   ly/3yNF

3-  تباين آراء نواب الربملان بخصوص أولوية إرساء املحكمة الدستورية قبل حلول العطلة الربملانية، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، 17 جوان 2019. انظر الرابط 

 http://ibit.ly/XRxl   :التايل

4- بن سدرين: هيئة الحقيقة والكرامة ستنرش تقريرها النهايئ مفّصال أيام 14 و15 و16 ديسمرب، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي-، 4 سبتمرب 2018. انظر الرابط 

 http://ibit.ly/8PCS :التايل

 https://bit.ly/2FZoZil :5- أحداث الخبز لسنة 1984: إحالة ملفات ضحايا اإلنتهاكات عىل القضاء، شمس فم، 12 سبتمرب 2018. انظر الرابط التايل

سيتواصل هذا الخرق الخطري للدستور؟

2- هيئة الحقيقة والكرامة 

بأّن مجلس  بن سدرين  والكرامة سهام  الحقيقة  رئيسة هيئة  أفادت 

املقبل  ديسمرب  و16  و15   14 أيام  للعموم  ندوة  تنظيم  قّرر  الهيئة 

لنرش مخرجات أعالها الختامية يف جميع املجاالت وتقديم تقريرها 

النهايئ مفّصاًل.  وبّينت أّن الهيئة تتقدم بوترية رسيعة يف إنجاز أعالها 

»سواء  للهيئة  اإلدارات  بعض  معامالت  تغري  عدم  مؤكدة  الختامية، 

ممن تجاوبت معها أو ممن ساهمت يف تعطيل أعالها« وفق تعبريها. 

التصفية  أعال  جانفي/يناير 2019 يف  بداية من شهر  اإلنطالق  قبل 

املتعلّقة أساًسا بالحسابات ومراقبة القامئات املالية وتسليم األرشيف 

إحالتها عى  الهيئة عى  تعمل  التي  القضايا  بخصوص  أّما  واملعّدات. 

ستواصل  الهيئة  »إّن  سدرين  بن  قالت  املتخّصصة  القضائية  الدوائر 

إحالة امللفات إىل نهاية شهر ديسمرب2018«، موّضحة انّه سيتم إحالة 

هذه  عى  وبنزرت  صفاقس  من  لكّل  الثورة  وجرحى  شهداء  ملف 

الدوائر4.

ملفات  أوىل  والكرامة  الحقيقة  هيئة  عن  وفد  أودع  آخر،  سياق  يف 

إنتهاكات فيا يعرف بأحداث الخبز يف 3 جانفي/يناير 1984، بالدائرة 

باملحكمة  االنتقالية  العدالة  قضايا  يف  النظر  يف  املتخصصة  القضائية 

االبتدائية صفاقس 1، بحضور عدد من عائالت الضحايا وأعضاء املكتب 

الجهوي للهيئة بصفاقس. وأفادت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بأن 

امللفات املقدمة يصل عددها إىل 13 ملًفا لسبعة قتى وستة جرحى5.

كذلك انطلقت بقفصة أوىل جلسات العدالة االنتقالية الخاصة بأحداث 

الحوض املنجمي سنة 2008. وقال النائب عدنان حاجي أن من أهم 

املطالب »القصاص من الذين قاموا بتعذيب وترويع األهايل«، مؤكًدا 

أن رضورة تطبيق القانون كا أشار إىل أن هذه املحاكات هي إنتصار 

 40 هو  املتررين  عدد  فإن  ولإلشارة  النضال،  من  سنوات  ومكسب 

ملف أحداث الخبز في 3 جانفي/يناير 1984, 
أولى ملفات اإلنتهاكات الذي اودعته الهيئة
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عائلة متررة سيتم االستاع إليهم ويف املقابل غياب متهمن والبالغ 

عددهم 166.

والكرامة،  الحقيقة  هيئة  مبجلس  أعضاء  ثالثة  آخر، قّدم  سياق  ويف 

للهيئة، جملة  الختامي  املؤمتر  أشغال  إطار  انتظمت يف  خالل جلسة 

ألعال  النهايئ  التقرير  سيتضمنها  التي  واإلحصائيات  التوصيات  من 

الهيئة، وبخصوص اإلحصائيات، أفاد أعضاء مجلس الهيئة وهم سهام 

تقبلت  الهيئة  بأن  راشد،  الدين  وصالح  نجمة  بن  وعال  سدرين  بن 

منذ انطالق أعالها 62 ألًفا و716 ملفا قامت لجان مختصة بفرزها 

وقبول 57 ألًفا و599 ملًفا، مبينن أن مدة ساعات التسجيل مع ضحايا 

االنتهاكات البالغ عددهم 48 ألف شخص، قاربت 2165 يوم تسجيل 

أي مبعدل ساعة و10 دقائق للشخص الواحد. وأضافوا أن اإلحصائيات 

 32 تصنيف  الضحايا  ملفات  دراسة  خالل  من  تم  أنه  أيًضا،  أظهرت 

سنة  اىل   1955 من  واملمتدة  الهيئة،  تهم  التي  الفرتة  خالل  إنتهاكًا 

النساء، والذين  الرجال و%25 من  الضحايا  2013، شملت %75 من 

تنتمي أكرب نسبة منهم لواليات تونس وقفصة والقرين وصفاقس. 

كا رصحوا بانه متت إحالة ملفات 472 ضحية عى الدوائر القضائية 

 12 اتهام شملت  لوائح  إىل  إستناًدا  االنتقالية،  العدالة  يف  املتخصصة 

والكرامة،  الحقيقة  هيئة  مشموالت  من  هي  تونس  تاريخ  من  فرتة 

أفراًدا  طالت  التي  االنتهاكات  من  تنطلق  الفرتات  تلك  أن  مبينن 

 )1984( الخرب  كأحداث  هامة  بأحداث  مروًرا  الحسينية،  العائلة  من 

وأحداث الحوض املنجمي )2008( وأحداث الثورة التونسية )ديسمرب 

بوالية  الرش  أحداث  اىل  وصواًل  وغريها،   )2011 -2010جانفي/يناير 

سليانة )نوفمرب 2012(. 

الحقيقة  هيئة  ألعال  الختامي  للمؤمتر  األوىل  الجلسة  حر  وقد 

والكرامة عدد من رؤساء األحزاب ورؤساء هيئات وطنية وعدد من 

حن  يف  اإلنتهاكات،  ضحايا  من  عدد  جانب  إىل  والحقوقين،  النواب 

مل تسجل مشاركة أي ممثل رسمي من الحكومة أو الربملان أو رئاسة 

الجمهورية. ويتضمن برنامج املؤمتر7.

 https://bit.ly/2NA3f0N :6-  قفصة: انطالق أوىل جلسات العدالة االنتقالية الخاصة بأحداث الحوض املنجمي، شمس فم، 4 سبتمرب 2018. انظر الرابط التايل

7-   هيئة الحقيقة والكرامة: قبول أكرث من 57 ألف ملف لضحايا اإلنتهاكات وإحالة 472 ملف إىل الدوائر القضائية املتخصصة، التلفزة الوطنية -الصفحة 

 http://ibit.ly/yjug :الرسمية-، 14 ديسمرب 2018. انظر الرابط التايل

8-  هيئة الحقيقة والكرامة تنرش القامئات األولية للملفات املودعة لديها والتي تم رفضها، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 28 ديسمرب 2018. انظر الرابط 

 http://ibit.ly/fztr  :التايل

امللفات  مودعي  والكرامة  الحقيقة  هيئة  متصل، دعت  سياق  ويف 

لديها بوجوب اإلطالع عى القامئات االولية املنزلة عى املوقع الرسمي 

بالقرارات  تتعلق  والتي  لها  التابعة  الفايسبوك  صفحة  وعى  للهيئة 

القرارات  وتتعلق هذه  التحري  بعد  ملفاتهم  الهيئة يف  اتخذتها  التي 

بالرفض أو الحفظ أو التخي .فيا يخص قرار الرفض أوضحت الهيئة 

انه تم رفض امللفات التي تنطبق عليها 3 وضعيات منها عدم إستجابة 

امللفات لرشوط الوالية الزمنية وطبيعة االنتهاك وطبيعة املنسوب إليه 

اإلنتهاك، الدولة وأجهزتها أو من ترف باسمها، أو تحت حايتها أو 

مجموعة منظمة موضوع الفصلن 3 و17 من القانون عدد 53 لسنة 

2013 املتعلق بالعدالة اإلنتقالية. كا تعلق قرار الرفض بامللفات التي 

معنى  عى  إنتهاك  فيها  يتوفر  ال  والتي  الهيئة  اختصاص  عن  تخرج 

قانون العدالة االنتقالية. أما امللفات التي تم حفظها فهي تلك التي 

بقيت تريحات أصحابها مجردة وتعذر عى الهيئة إثباتها أو دحضها 

بسبب رفض التعامل ممن اوجب عليهم القانون ذلك. وفيا يتعلق 

بالتخي الريح فقد شمل وفق الهيئة امللفات التي أعرب أصحابها عن 

رغبتهم الريحة يف عدم إستكال التحري من قبل الهيئة اىل جانب 

امللفات  يف  النظر  عن  الضمني  بالتخي  تتصل  قرارات  الهيئة  إصدار 

التي مل يستجب أصحابها لدعوات الهيئة واملراسالت املوجهة ملطالبتهم 

الحضور وإستكال ملفاتهم. يذكر ان هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت 

يف بالغ سابق انها رشعت منذ يوم 25 ديسمرب يف املصادقة عى قامئات 

الضحايا املصنفن وإصدار قرارات جرب الرر الفردي لفائدتهم مضيفة 

الرر  بجرب  املنتفعن  الضحايا  قامئة  الهيئة سيصادق عى  أن مجلس 

الفردي قبل 31 ديسمرب 20198.

الشامل  الختامي  تقريرها  والكرامة،  الحقيقة  هيئة  وقد، نرشت  هذا 

الجزء  الرسمي وقد خصص  اإللكرتوين  )ديسمرب 2018(، عى موقعها 

ملوضوع  كربى،  أجزاء  أربعة  يف  جاء  الذي  التقرير  هذا  من  األول 

»ُعهدة الهيئة«، فيا تطرق الجزء الثاين إىل مسألة »تفكيك منظومة 

الفساد«. وآثار الحزب الثالث محور »جرب الرر ورد اإلعتبار«، يف حن 

تضمن الجزء الرابع »توصيات الهيئة ومقاربتها بخصوص ضان عدم 

احصائيات حول عمل هيئة الحقيقة والكرامة

627165759948000216532
انتهاكيوم تسجيلضحيةملفا مقبوالملفا مقدما
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الفساد،  بتفكيك منظومة  واملتعلق  التقرير  الثاين من  الجزء  التكرار« 

تناولت مواضيع »تفكيك منظومة  جاء بدوره يف ثالثة محاور كربى، 

استهدفت  التي  و«اإلنتهاكات  اإلنسان«  حقوق  و«انتهاكات  الفساد« 

النساء واألطفال«. وكانت أعال هيئة الحقيقة والكرامة انتهت يف 31 

التصفية واإلنتهاء من  الهيئة، لعملية  ديسمرب 2018، لتتفّرغ مصالح 

صياغة تقريرها النهايئ الشامل، يذكر أن رئيس الجمهورية كان تسلّم 

التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، يوم 31 ديسمرب 2018، كا 

قّدمت بن سدرين، يوم 28 فيفري/فرباير 2019، هذا التقرير الختامي 

الشامل إىل رئيس مجلس نواب الشعب.

وذكرت هيئة الحقيقة والكرامة، يف بالغ، أنها أنهت اليوم الجمعة 31 

ماي/مايو 2019 أعالها، غري أنها أكدت مواصلة تسليم قرارات جرب 

رئيسة  وكانت  اإلجراء.  بهذا  املشمولن  الضحايا  عى  املتبقية  الرر 

هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين رصحت يوم 12 جانفي/يناير 

2019، »أن الهيئة ستنقل أرشيفها إىل مؤسسة األرشيف الوطني بعد 

االنتهاء من تسليم قرارات جرب الرر للضحايا«، موضحة أن التسليم 

9- هيئة الحقيقة والكرامة تؤكد أنها تنهي اليوم الجمعة أعاملها، وأنها ستواصل تسليم قرارات جرب الرضر للضحايا، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، 31 ماي 2019. 

 http://ibit.ly/Lylb :انظر الرابط التايل

 https://bit.ly/2R3mstQ :10- الربملان: إنتخاب 3 أعضاء جدد للهيئة العليا املستقلّة لإلنتخابات، شمس فم، 30 جانفي 2019. انظر الرابط التايل

سيتم بعد انتهاء عمل الهيئة وتصفية أرشيفها وأعالها.9

ما وجب اإلشارة إليه، هو ما مرت به الهيئة من انتقادات وصعوبات. 

عرفت الهيئة استقاالت عضوين داخلها، ليصل عدد األعضاء املستقيلن 

اىل 6 من جملة 15 هم عدد أعضاءها، وهو ما قام دلياًل عى تسييس 

عمل الهيئة والجدل الدائر حول رئيستها. كا ظهرت أطراف سياسية 

عمل  بطئ  بسبب  اإلنتقالية  للعدالة  متاما  آخر  مسار  بخلق  تطالب 

الهيئة وهيمنة شخص رئيستها عى الهيئة.

جاء هذا املعطى عى لسان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قال 

مواصلته  ويجب  فشل  قد  اإلنتقالية  العدالة  مسار  أن  له  تريح  يف 

بقانون جديد بالتوافق مع جميع األطراف معتربًا أن شخصية رئيسة 

توافقية. وجاء تريحه مبوازاة مواقف  بن سدرين غري  الهيئة سهام 

مشابهة من عديد األطراف كحركة النهضة اإلسالمية.

اعُتربت الهيئة يف حكم املنتهية قانونًا رغم التمديد يف عملها ملدة سنة 

اىل أواخر ديسمرب 2018. وبعد إصدار تقريرها، نبهت العضو السابقة 

يف الهيئة ورئيسة لجنة املرأة ابتهال عبد اللطيف إىل حذف أجزاء من 

التقرير. وقد بّينت عبد اللطيف أن الجزء الذي تّم حذفه وإسقاطه 

يتعلّق أساًسا باالنتهاكات الجسيمة واملمنهجة خاصة منها االنتهاكات 

النساء وآثارها عليهن وعى محيطهن كاالغتصاب وأي  املسلّطة عى 

يف  بتقدميه  قامت  أنها  إىل  مشرية  الجني،  العنف  أشكال  من  شكل 

املؤمتر الختامي للهيئة يوم 15 ديسمرب 2018.

واعتربت أن هذا اإلسقاط فيه مخالفة للفصل 67 من قانون العدالة 

شامل  ختامي  تقرير  بإعداد  الهيئة  إلزام  عى  ينّص  والذي  االنتقالية 

واألسباب  املسؤوليات  ويحّدد  إليها  توّصلت  التي  الحقائق  يتضّمن 

التي أدت إىل االنتهاكات، مؤكدة أن هذا التقرير ال يعكس حقيقة ما 

تعرّضت له النساء من انتهاكات جسيمة وممنهجة من طرف منظومة 

االستبداد والذي كشفت عنه اللجنة يف تقريرها النهايئ.

يعود ما سبق اىل ظاهرة التسييس املفرط لعمل الهيئة، حيث أدى اىل 

تعطيل عمل الهيئة واخرتقها. ومن عالماته محدودية النتائج اىل اآلن، 

حيث مل يتم اىل اليوم عرض املتهمن عرض املحاسبة والعقاب، كا ان 

مبادئ  تتنزل  مل  كا  الجالدون.  عنها  غاب  العلنية  اإلستاع  جلسات 

العدالة اإلنتقالية واقًعا، من أجل التأسيس ملصالحة تامة وشاملة.

3- اإلنتخابات التشريعية والرئاسية 

متكن مجلس نواب الشعب من إنتخاب 3 أعضاء جدد للهيئة العليا 

املستقلّة لإلنتخابات وهم كل من بالقاسم العيايش عن صنف سالمة 

معلوماتية، ب152 صوت، وسفيان العبيدي مختص يف مالية العمومية 

اداري  قايض  صنف  عن  سليان  بن  حسناء  انتخاب  صوت،  ب152 

ب155صوت، يف إطار جلسة عامة انتخابية.10

وانتخب مجلس نواب الشعب، نبيل بفون رئيًسا الجديد للهيئة العليا 

املستقلة لالنتخابات، بواقع 141 صوتًا ملنصبه الجديد، هو من مواليد 

عرفت الهيئة 
استقاالت عضوين 
داخلها، ليصل عدد 
األعضاء املستقيلين الى 
6 من جملة 15 هم عدد 
أعضاءها، وهو ما قام 
دليال ىلع تسييس عمل 
الهيئة والجدل الدائر حول 
رئيستها. كما ظهرت أطراف 
سياسية تطالب بخلق مسار 
آخر تماما للعدالة اإلنتقالية 
بسبب بطئ عمل الهيئة 
وهيمنة شخص رئيستها 
ىلع الهيئة.
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سنة 1972 وهو عدل منفذ وحائز عى شهادة األُستاذية يف الحقوق 

املوقع  عى  املنشورة  الذاتية  سريته  يف  جاء  ما  ووفق   )1996 )سنة 

الجديد  الرئيس  وشغل  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  للهيئة  الرسمي 

املنفذين  للعدول  الوطنية  الهيئة  مال  أمن  االنتخابات منصب  لهيئة 

للعدول  املغاريب  لالتحاد  العلمي  باملجلس  عضو  أيًضا  وهو  بتونس 

املنفذين11.

العليا  الهيئة  أعضاء  الثالثة  إنتخاب  عى  التوافق  عدم  يبقى  ولكن 

املستقلة لإلنتخابات وال عى إنتخاب رئيس لها إشارة خطرية كانت من 

املمكن أن تؤثر عى مسار اإلنتقال الدميقراطي يف تونس.

يف سياق أخر، أعلنت الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات، أنه تقرر إجراء 

التونسية يوم األحد  الجمهورية  الترشيعية داخل  اإلقرتاع لإلنتخابات 

التونسين  6 أكتوبر 2019 وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 بالنسبة إىل 

املقيمن بالخارج. أما بخصوص اإلنتخابات الرئاسية فقد تقرر إجراؤها 

دورتها األوىل يوم األحد 10 نوفمرب 2019 داخل الجمهورية التونسية 

وأيام 8 و9 و10 نوفمرب 2019، بالنسبة إىل التونسين املقيمن بالخارج. 

https://bit. :11-  الربملان: السرية الذاتية للرئيس الجديد للهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات نبيل بفون، شمس فم، 30 جانفي 2019. انظر الرابط التايل

 ly/2TywEfq

 http://ibit.ly/CAL5 .2019 12-  آجال وتاريخ اإلنتخابات الترشيعية والرئاسية يف تونس وخارجها، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي-، 6 مارس

أّي من املرتشحن عى األغلبية املطلقة من األصوات  وإذا مل يتحصل 

املّرح بها يف الدورة األوىل، يتم تنظيم دورة ثانية خالل األسبوعن 

ويُضبط موعدها  األوىل.  للدورة  النهائية  النتائج  لإلعالن عن  التالين 

التريح  فور  لإلنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  عن  يصدر  بقرار 

بالنتائج النهائية للدورة األوىل12.

بعد ذلك، صادق مجلس الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات، عى مبدأ 

اإلنتخابات  هيئة  أن  يذكر  الرئاسية،  االنتخابات  إجراء  تاريخ  تعديل 

كانت أعلنت يف 6 مارس 2019 عن الرزنامة اإلنتخابية مبا يتزامن مع 

ذكرى املولد النبوي الرشيف والتي تتواصل اإلحتفاالت بها طوال أسبوع 

بوالية القريوان، وكانت جمعية مهرجان املولد النبوي الرشيف، نظّمت 

يوم 13 مارس 2019 بالقريوان، ندوة صحفية دعت فيها الهيئة العليا 

الرئاسية،  اإلنتخابات  إجراء  موعد  مراجعة  إىل  لإلنتخابات،  املستقلة 

إرتباكًا  سيحدث  العملية  الناحية  من  التاريخ  هذا  اعتاد  أن  معتربة 

عى الحدثن ومن املتوقع أن يؤثر سلًبا عى نجاح اإلحتفالية بذكرى 

املولد النبوي، من النواحي اإلقتصادية والثقافية والسياحية والدينية.
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يف سياق آخر، تأجلت الجلسة العامة مبجلس نواب الشعب التي كانت 

بتنقيح  املتعلق  األسايس  القانون  مرشوع  عى  للمصادقة  مخصصة 

وإمتام القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ يف 26 ماي/مايو 

2014 واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء كا تّم تنقيحه وإمتامه مبقتىض 

فيفري/فرباير   14 يف  املؤرخ   2017 لسنة   07 عدد  األسايس  القانون 

.2017

وكان الوزير املكلّف بالعالقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهاين، 

بتاريخ  العامة  الجلسة  قد طلب يف  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 

22 فيفري/فرباير 2019 إرجاء النظر يف مرشوع قانون يتعلق بتنقيح 

لسنة   07 عدد  لقانون  واملتمم  املنقح   2014 لسنة   16 عدد  القانون 

مقرتحات  تقديم  أجل  من  واالستفتاء،  باالنتخابات  واملتعلق   2017

غرار  عى  الخالفية  الفصول  منها  وخاصة  املرشوع  فصول  يف  جديدة 

وامللغاة يف  البيضاء  األوراق  احتساب  وكيفية  االنتخابية  العتبة  نسبة 

الحاصل االنتخايب باإلضافة إىل حذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 

املتعلق مبنع التجمعين من عضوية ورئاسة مكاتب االقرتاع.

 http://ibit.ly/uURL  .2019 13-  التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، كتل املعارضة تتمسك بعدم تنقيح القانون االنتخايب، 30 أفريل

http://ibit. :14-  تنقيح القانون االنتخايب مخالف للدستور وفيه مس من مصداقية االنتخابات، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، 6 جوان 2019. انظر الرابط التايل

  ly/fFzw

 http://ibit.ly/Sv23 :15-  رئيس الجمهورية مييض عىل دعوة الناخبني النتخابات 2019، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، 15 جويلية 2019. انظر الرابط التايل

التي  األصوات  األدىن من  الحد  االنتخابية« هي  »العتبة  أن  إىل  يشار 

يشرتط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القامئة، ليكون له حق 

املشاركة يف الحصول عى أحد املقاعد املتنافس عليها يف االنتخابات.

مستقلة  وشخصيات  املدين  املجتمع  جمعيات  من  العديد  أن  ويذكر 

وأحزاب غري ممثلة بالربملان، كانت قد عربت عن رفضها القاطع لوضع 

وخاصة  السيايس  باملشهد  سير  أنه  إىل  نظرا  ب5%  انتخابية  عتبة 

منه التنوع وحضور مختلف االتجاهات السياسية داخل مجلس نواب 

الشعب، وسيجعل املشهد الربملاين أحادي اللون وحتى وإن حرت فيه 

املعارضة فإنها ستكون غري فاعلة لقلتها العددية13.

ماي/ يف  صادق  قد   )2011-2014( التأسيي  الوطني  املجلس  وكان 

واالستفتاء  باالنتخابات  املتعلق  االسايس  القانون  عى   2014 مايو 

والذي تم تنقيحه وإمتامه الحًقا من قبل مجلس نواب الشعب يف شهر 

فيفري 2017 قبيل إجراء االنتخابات البلدية. وتم يوم 29 مايو 2019 

تأجيل مصادقة الربملان عى مرشوع القانون األسايس املتعلق بتنقيح 

معلن«،  »موعد غري  إىل  باالنتخابات  املتعلق  األسايس  القانون  وإمتام 

وذلك بطلب من الوزير املكلّف بالعالقات مع مجلس نواب الشعب 

والناطق الرسمي باسم الحكومة من أجل عقد جلسة توافقات جديدة 

بشأنه. وقد تم تأجيل تنقيح قانون االنتخابات واالستفتاء، الذي قدمته 

الحكومة، يف العديد من املناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب 

مختلف  توصل  عدم  إىل  باإلضافة  له،  الحاكم  الحزب  ومن  املعارضة 

الكتل يف جلسات التوافقات بشأنه إىل حلول تريض جميع األطراف14.

يف األثناء، أعلن عضو مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، أنيس 

الجربوعي، أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبي، أمىض عى األمر 

املتعلق بدعوة الناخبن لالنتخابات الترشيعية والرئاسية لسنة 2019 

االنتخابات  لتأخري  مجال  ال  أصبح  الرسمي  اإلمضاء  بهذا  أنه  وأوضح 

هيئاتها  جميع  إىل  تعلياتها  وّجهت  الهيئة  بأّن  وأفاد  املقبلة15، 

الفرعية، تدعوها فيها إىل تطبيق القانون الحايل املتعلّق باإلنتخابات 

القانون  ختم  عدم  صورة  يف  وذلك   2017 سنة  املُنّقح  واإلستفتاء 

الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونرشه بالرائد الرسمي، وأضاف أن 

التعليات تضّمنت أيًضا عدم مطالبة املرتّشحن بأّي من الرشوط التي 

نّصت عليها التعديالت صلب القانون الجديد، مبّيًنا يف اآلن ذاته أنّه يف 

صورة ختم القانون ونرشه يف الرائد الرسمي، يتعّن عى الهيئة وفروعها 

تطبيق التعديالت الجديدة. 

 ،2019 جوان/يونيو   18 يوم  صادق  الشعب  نواب  مجلس  أّن  يُذكر 

بإمتام  املتعلق  األسايس  القانون  مرشوع  عى  عامة،  جلسة  خالل 

نائًبا  اإلنتخابات واالستفتاء برمته، وذلك مبوافقة 128  وتنقيح قانون 

التنقيحات  وتتعلق  آخرين   30 رفض  مقابل  بأصواتهم   14 واحتفاظ 

التي دعمتها بعض الكتل الربملانية بالخصوص، باعتاد العتبة بنسبة 

%3 يف اإلنتخابات الترشيعية، إىل جانب التصويت عى تنقيحات حول 

الراجعة  البيضاء واألصوات  الحاصل اإلنتخايب، إذ ال تحتسب األوراق 

بها  املُّرح  األصوات  من   3% من  أقل  عى  تحصلت  التي  للقامئات 
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اإلنتخايب  القانون  مرشوع  وتضمن  اإلنتخايب.  الحاصل  إحتساب  يف 

املرتشح  توفرها يف  الواجب  الرشوط  بعدد من  تتعلق  تنقيحات  أيضاً 

استفادته  أو  قيامه  تبن  نتائج من  وإلغاء  ترشح،  لالنتخابات، كرفض 

أو  األحزاب،  قانون  من  و20  و19   18 الفصول  متنعها  أعال  من 

سبقت  التي  السنة  خالل  السيايس  باإلشهار  قيامه  أو  إستفادته  تبّن 

النواب  صّوت  كا  والرئاسية.  الترشيعية  إىل  بالنسبة  االنتخابات 

للترشيعية  الرتشحات  اإلنتخابات  هيئة  برفض  تتعلق  تعديالت  عى 

والرئاسية ملن يثبت قيامه بخطاب ال يحرتم النظام الدميقراطي ومبادئ 

الدستور، أو مُيّجد انتهاكات حقوق اإلنسان16.

هذا ومل يختم رئيس الجمهورية السابق املرحوم الباجي قائد السبي 

مرشوع القانون إىل أن وافته املنية يوم 25 جويلية/يوليو 2019. يوم 

كان صعًبا عى جميع التونسين وإمتحانًا عصيًبا لإلنتقال الدميقراطي 

يف تونس.

يف  تسري  التونسية  الجمهورية  أن  عى  دلياًل  ذلك  بعد  أصبح  لكنه 

الطريق الصحيح لإلنتقال الدميقراطي رغم الصعوبات والعراقيل التي 

تحدثنا عنها. فبعد أقل من 4 ساعات انتقلت السلطة بصفة سلسة إىل 

رئيس مجلس نواب الشعب الذي أصبح رئيًسا للجمهورية بالنيابة كا 

ينص عى ذلك الدستور.

انتخابات  إجراء  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  الهيئة  مجلس  كا قرر 

رئاسية سابقة ألوانها يوم 15 سبتمرب 2019، عوًضا عن التاريخ األصي 

الذي كان محددا ليوم 17 نوفمرب 2019 وفق ما أعلنته الناطقة باسم 

الهيئة حسناء بن سليان وأضافت، أن مجلس الهيئة قرر كذلك خالل 

أوت/  2 يوم  الرئاسية  لالنتخابات  الرتشح  باب  فتح  عقده،  إجتاع 

سبتمرب   2 يوم  اإلنتخابية  الحملة  تنطلق  أن  عى   ،2019 أغسطس 

القادم، مبينة أنه نظًرا لضيق اآلجال املنصوص عليها بالفصل 84 من 

الدستور، تم اختصار فرتة الحملة االنتخابية إىل 12 يوًما فقط عوًضا 

مواعيد  يف  تغيري  ألي  وجود  ال  أنه  املقابل  يف  وأكدت  يوًما.   21 عن 

االنتخابات الترشيعية يف الوقت الحايل17.

وينص الفصل 84 من الدستور، عى أنه يف حالة الشغور النهايئ )الوفاة( 

يف منصب رئيس الجمهورية، يتوىّل استناًدا إىل ذلك رئيس مجلس نواب 

الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا لفرتة ترتاوح بن 45 يوما و90 يوًما.

الرئايس  األمر  النارص،  محمد  الجمهورية،  رئيس  أمىض  ذلك،  بعد 

املتعلق بدعوة الناخبن لالنتخابات الرئاسية لسنة 2019، وفق ما جاء 

يف بالغ إعالمي لرئاسة الجمهورية.

لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  نائب  اإلطار، أفاد  نفس  ويف 

فاروق بوعسكر بأن الرقم النهايئ للذين أودعوا ترشحاتهم 97 شخًصا. 

وأكد أن الهيئة ستنطلق اليوم يف إرسال التنبيهات اىل املرتشحن الذين 

مل يتموا وثائق ترشحاتهم الستكالها يف ظرف يومن، مشريًا إىل أنه لن 

يتم قبول املرتشحن الذين قدموا تزكيات منقوصة )أقل من 10 آالف 

تزكية( والذين مل يقدموا الضان املايل )10 آالف دينار(، وهي وثائق 

16-  هيئة اإلنتخابات تدعو فروعها إىل »تطبيق القانون اإلنتخايب الحايل يف صورة عدم ختم القانون الجديد«، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، 19 جويلية 2019. 

 http://ibit.ly/mQ9x :انظر الرابط التايل

17-  هيئة االنتخابات: 15 سبتمرب 2019 املوعد الجديد لإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها، التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، 25 جويلية 2019. انظر الرابط التايل: 

  http://ibit.ly/42kx

غري قابلة للتدارك، وفق تعبريه.

فيا بعد، أعلن رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، نبيل بّفون، أن 

مجلس الهيئة قّرر بصفة أولية قبول 26 ملف ترشح لخوض االنتخابات 

قبول  بنسبة  أي   ،)2019 سبتمرب   15( ألوانها  السابقة  الرئاسية 

أن  املرتشحن وعددهم 97 مرتشًحا. وأضاف  بلغت%26.8 من جملة 

املقبولن وعددهم 26 يتوزعون إىل 24 مرتشًحا من الرجال ومرتشحتن 

اثنتن، فيا تم رفض ملفات 71 مرتشًحا من بينهم 57، لغياب التزكيات 

توزعت  وقد  التزكيات.  توّفر  لعدم  ملًفا  و14  املايل  الضان  ووصل 

امللفات املرفوضة إىل 62 مرتشًحا من الرجال و9 مرتشحات. يُذكر أن 

النهائية  القامئة  عن  لإلعالن  أجل  آخر  هو   2019 أوت/أغسطس   13

للمرتشحن املقبولن لإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها، وبن يف هذا 

الصدد أن الوثائق التى ميكن للمرتشح الحاقها تتمثل يف التزكيات التى 

تفوق 10 آالف تزكية، إذا تم التأكد من وجود اشكاليات فيها، ووثائق 

إدارية أخرى مثل ثبوت الجنسية ومضمون الوالدة، مضيًفا أن الهيئة 

االنتخابات الرئاسية 
السابقة ألوانها

788000

% 49

% 35

% 45,02

مسجال

نساء

شباب

نسبة املشاركة
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يوم  الرئاسية  لالنتخابات  املقبولن  للمرتشحن  النهائية  القامئة  ستنرش 

14 أوت/أغسطس 202018.

يف األثناء، صادق مجلس نواب الشعب عى مقرتحي قانونن أساسين 

يتعلقان بتنقيح القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ يف 26 

ماي/مايو 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء كا تّم تنقيحه وإمتامه 

بالقانون األسايس عدد 7 لسنة 2017 املؤرخ يف 14 فيفري/فرباير 2017، 

مع  اعرتاض  ودون  نائًبا   133 مبوافقة   ،2016 لسنة  و60   59 وعددي 

احتفاظ نائب واحد. وصَوت 134 نائًبا باملوافقة عى تعديالت الفصول 

بكيفية  تهتم يف مجملها  والتي  االنتخايب  القانون  46 و49 و146 من 

تعويض املرتشحن لالنتخابات الرئاسية يف حالة الوفاة وخاصة اختصار 

آجال الطعون والتي أصبحت أغلبها يومن فقط يف كل مراحل العملية 

االنتخابية )الطعون يومن والتريح بالحكم يومن واالستئناف يومن 

...( كا تم التصويت باملوافقة من قبل 132 نائًبا عى الفصل الثاين من 

مرشوع القانون وهو فصل تم إضافته يتعلق كذلك بآجال الطعون يف 

النتائج األولية لالنتخابات الرئاسية، وصوت أيًضا 133 نائًبا باملوافقة 

دون اعرتاض وباحتفاظ واحد، عى الفصل الثالث من مرشوع القانون 

والذي ينص عى أن »أحكام هذا القانون تدخل حيز النفاذ فور نرشها 

العليا  الهيئة  أن  إىل  يشار  التونسية«.  للجمهورية  الرسمي  بالرائد 

مجلس  إىل  التعديالت  بهذه  تقدمت  قد  كانت  لالنتخابات  املستقلة 

االنتخايب  القانون  الربملان تعديل  الشعب. وقرر مكتب مجلس  نواب 

اآلجال  احرتام  يضمن  مبا  االنتخابية  النزاعات  آجال  اختزال  بهدف 

الدستورية للمدة الرئاسية الوقتية املنصوص عليها بالفصلن 84 و86 

من الدستور واستجابة لطلب هيئة االنتخابات19.

الساعة  حدود  يف  سبتمرب   15 األحد  يوم  صباح  وقد انطلقت  هذا 

الثامنة صباًحا عملية اإلقرتاع لإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها التي 

يتنافس فيها 24 مرتشًحا من بن 26 بن مستقلن وممثلن ألحزابهم 

بعد إعالن مرتشحن اثنن منهم تخليها لفائدة مرتشح ثالث، لتتواصل 

املراكز ما عدى يف بعض  السادسة مساء يف أغلب  الساعة  إىل حدود 

الحاالت االستثنائية التي تنطلق فيها عملية االقرتاع من العارشة صباًحا 

لتنتهي عند متام الرابعة بعد الزوال. ويتجاوز العدد الجمي للمسّجلن 

من  منهم   49% مسّجل  ألف  و88  مالين   7 االنتخابية  السجالت  يف 

النساء، و%35 من الشباب ما بن 18 و35 سنة، وفق احصائيات الهيئة 

العليا املستقلة لالنتخابات. وخصصت الهيئة 310 مركز اقرتاع و391 

بالخارج وعددها 6، الستقبال 387  الدوائر  اقرتاع يف مختلف  مكتب 

ألف ناخب مسّجل بالنسبة إىل االنتخابات الرئاسية يف الخارج املقرر 

سبتمرب  و15  و14   13 أيام  بالخارج،  االنتخابية  الدوائر  يف  تنظيمها 

ألف مكتب  لالنتخابات 30  املستقلة  العليا  الهيئة  2019، وخصصت 

اقرتاع موزعة عى 4567 مركز اقرتاع يف الداخل و3030 بالخارج. يذكر 

من   450 بينها  من  املدين  املجتمع  مكونات  من  ألف مالحظ   13 أن 

تتميز  التي  االنتخابية  العملية  قرب  عن  العملية  سيتابعون  الخارج 

بحضور كبري ملمثي األحزاب الذين أسندت لهم الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات 80 ألف اعتاد. ويؤمن التغطية االعالمية لهذا االستحقاق 

حوايل 1800 صحفي من بينهم 300 صحفي أجنبي.

http:// :18-  التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، املرتّشحون املقبولون أوليا لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها عددهم 26 مرتشحا، 14 أوت 2019. انظر الرابط التايل

  ibit.ly/No74

19-  التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي، الربملان يصادق عىل تنقيح القانون االنتخايب الختصار اآلجال الدستورية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها، 22 أوت 2019. 

 http://ibit.ly/9Xel :انظر الرابط التايل

وبلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها 45.02% 

املستقلة  العليا  الهيئة  أعلنته  ما  وفق  الجمهورية،  تراب  داخل 

لالنتخابات يف ندوة صحفية، وأفاد رئيس الهيئة نبيل بفون، بأن عدد 

نسبة  أن  وأضاف  أصوات،  و908  آالف  و10  مالين   3 بلغ  األصوات 

التصويت يف الخارج بلغت 19.7%،

العليا املستقلة لإلنتخابات عن مرور كل من  الهيئة  لتعلن بعد ذلك 

املرتشح قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاين من االنتخابات الرئاسية 

السابقة ألوانها التي جرت يوم األحد 15 سبتمرب 2019، وتحًصل قيس 

سعيد )مستقل( عى 620711 صوتًا متثل %18,4 من األصوات يليه 

نبيل القروي )قلب تونس( بنسبة %15,6 بعد حصوله عى 525517 

صوتًا. وجاء يف املرتبة الثالثة املرتشح عبد الفتاح مورو )حركة النهضة( 

الكريم  عبد  يليه  االصوات،  من   12,9% تقابل  صوتا  ب434530 

الزبيدي )مستقل( تحصل عى 361864 صوتًا متثل %10,7، ويف املرتبة 

الخامسة املرتشح يوسف الشاهد )تحيا تونس( وتحصل عى 249042 

صوتًا بنسبة %7,4 من األصوات، وأعلن رئيس الهيئة نبيل بفون عن 

فتح باب الطعون يف النتائج االولية يومي 18 و19 سبتمرب209.

إذن رغم صعوبة املوقف نجحت تونس يف تنظيم اإلنتخابات الرئيسية 

السابقة ألوانها ويف ضان إنتقال السلطة هو إمتحان مهم ولكنه ليس 

الوحيد.

يف إنتظار إنتخاب أعضاء املحكمة الدستورية وإستكال إرساء الهيئات 

الالمركزية  إرساء  مسار  وإستكال  أعضائها  وإنتخاب  الدستورية 

والسلطة املحلية املتمثلة يف البلديات والجهات واألقاليم يبقى مصري 

اإلنتقال الدميقراطي يف تونس صعًبا وطوياًل

التوصيات :

السلطة التشريعية: 

تعترب هذه السلطة أوىل املؤسسات املطالبة باإلستجابة للوضع الراهن، 

باعتبارها ممثل اإلرادة الشعبية والكفيلة بإطالق التغيري عرب األدوات 

القانونية.

تجدر اإلشارة إىل بعض النقاط ال تستثني السلطة التنفيذية وخاصة 

اإلدارات العمومية باعتبارها جزء من مسار تطبيق التغيريات الزمة

وضع إطار قانوين جديد لحاية الصحفيات والصحافين من اإلنتهاكات 

واإلعتداءات التي قد تطولهم.  وجب لذلك تركيز آليات جدية خاصة 

مبتابعة املعتدين عى الصحفين. 

العقاب يف  من  اإلفالت  لظاهرة  تكريس  ان هناك  دعم  حيث الحظ 

لفرتة  خالل  اإلعتداءات  ارتفاع  مالحظة  تم  أنه  خاصة  الصدد،  هذا 

االنتخابية، حيث يسود العنف اللفظي واملادي الذي يقع ضحيته غالبا 
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الصحفيون.

من املؤرشات الخطرية، ما أشارت له نقابة الصحفين التونسين حول 

يتعارض  ما  وهو  الصحفين.  ضد  كسالح  القضائية  السلطة  استخدام 

مع قواعد القانون الدويل يف هذا الخصوص. يعني ذلك رضورة مالمئة 

املنظومة القانونية املحلية مع قواعد القانون الدويل.

وال  الشخصية  املعطيات  بحاية  يتعلق  جديد  قانوين  إطار  وضع 

يتعارض مع الحق يف النفاذ إىل املعلومة.

يقتي هذا اإلطار مقاربة تشاركية بن جميع املتدخلن تحت سقف 

املواطنة.

املحالة  الفساد  قضايا  يف  النظر  يف  للترسيع  الرورية  اآلليات  ايجاد 

للجهات القضائية املختصة.

ترتبط محاربة الفساد بالحياة السياسية خاصة، لجهة رضورة مراجعة 

اإلطار الترشيعي املتعلّق بتمويل األحزاب السياسية والجمعيات، مبا 

يضمن الشفافية التامة يف التمويل وصواًل إىل إرساء منظومة النزاهة 

يف الحياة العامة. ويف حال بقاء املنظومة عى ما هي عليه، يبقى دور 

هيئة وحيدة محدودا.

أكر  يكون  ان  يجب  الذي  التكوين  يف  النظر  إعادة  ما سبق  يتطلب 

اإلستشارات  لتقديم  الالزمة  املادية  اإلمكانيات  توفري  مع  اختصاًصا 

املختصة يف مجال محاربة الفساد، خاصة منها ما يخرج من التكوين 

القانوين الرف للهيئات القضائية. وتفعيل دور املجلس األعى للضقاء 

تتطلب عملية تنزيل 
مجلة الجماعات املحلية 
إمكانيات مالية ولوجستية 
كبيرة للغاية مع تشاركية 
جدية وفعلية موسعة مع 
املجتمع املدني مع وجود 
إرادة سياسية واضحة 
بشأنها، بدل ان تكون 
الخالفات السياسية سببا 
يف تعطيل جدوى السلطة 
املحلية
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يف التصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة.

وابعادها  أقرب وقت ممكن،  الدستورية يف  املحكمة  أعضاء  إنتخاب 

إرساءها  تعطيل  يف  اآلن  إىل  تتسبب  التي  السياسية  التجاذبات  عن 

إضافة إىل عرقلة عمل غريها من املؤسسات. 

يطرح غياب املحكمة تساؤالت جمة من الناحية القانونية حول عدة 

الفرتة األخرية، خاصة حول دستوريتها.  قوانن قد صدرت فعال خالل 

االمر الذي ميس من رشعية املسار اإلنتقايل نفسه.

إستكمال إرساء الهيئات الدستورية 
وإنتخاب أعضائها. 

أن  إىل  بالنظر  بالتذكري  جديرة  التوصيات  من  النقطة  هذه  تعترب 

مسار اإلنتقال الدميقراطي مرتبط بها، باعتبارها تأطري هيكي للمسار 

وعدم  السياسية  الخالفات  تجنب  رضورة  ان  كا  اإلنتقال.  وعملية 

احرتام الدستور يعتربان رشطًا أساسًيا لذلك.

إنتخاب املجالس الجهوية واألقاليم يف أقرب وقت ممكن. 

املحلية  السلطة  وجدوى  لفعالية  األساسية  الرشوط  توفري  أجل  من 

رشطا  ذلك  يعترب  التكافؤ(.  )مبدأ  املرصودة  امليزانيات  لجهة  خاصة 

الترفات  كل  مارسة  عى  القدرة  املحلية  الجاعات  منح  لفعالية 

والترف يف  الدولة  باستقاللية عن  املحلية  وادارة شؤونها  القانونية، 

ميزانية خاصة بها منفصلة عن امليزانية العامة للدولة.

كذلك تتطلب عملية تنزيل مجلة الجاعات املحلية إمكانيات مالية 

ولوجستية كبرية للغاية مع تشاركية جدية وفعلية موسعة مع املجتمع 

املدين مع وجود إرادة سياسية واضحة بشأنها، بدل ان تكون الخالفات 

السياسية سبًبا يف تعطيل جدوى السلطة املحلية.

رضورة وضع آلية فعالة للتشي ضد مرتكبي التعذيب والعنف داخل 

أماكن االحتجاز.

اإلدارية  املسالك  عرب  باملرور  الشايك  يضطر  الحايل،  النظام  حسب 

العادية وهو ما ميثل ضغطًا إضافًيا عليه، مع رضورة رضورة إيجاد آلية 

متنع تلفيق التهم لضحايا التعذيب بهدف تخويفهم وثنيهم عن تقديم 

الشكاوى ضد منتهي حقوقهم.

السلطة التنفيذية: 

التي  الحقوق  املعلومة كأحد  النفاذ إىل  رضورة حاية وتكريس حق 

والرسيع  اإليجايب  التفاعل  الجديد ورضورة  التوني  الدستور  ضمنها 

مع املطالب التي تقدم يف الغرض لإلدارة التونسية. 

بتكوين  بدء  اإلداري  اإلصالح  عن  املستوى  هذا  ينفصل  أن  يجب  ال 

املنظومة  مراجعة  إىل  وصواًل  اإلنتداب  منذ  اإلدارين  األعوان 

البريوقراطية، خاصة يف مستوى املعلومة اإلدارية، باعتبارها جزء من 

الفضاء العام لتكريس الحقوق والواجبات واإلقتصاد والسياسة وليس 

العكس.

عنها  والدفاع  األقليات  بحقوق  بالدفع  املدين  املجتمع  نسيج  تعزيز 

ضمن عمل مشرتك بن جميع أطرافه لتعزيز الوعي املجتمعي. 

يتصل هذا املستوى بتكريس منظومة تعليمية تتاىش مع فكر حقوق 

اإلنسان والتعدد واإلختالف وصواًل إىل تعزيز التنوع كمعطى بديهي يف 

الفضاء العام، كاإلعالم والجهات الرسمية... وهو ما يتطلب أيضا تعزيز 

التنوع داخل املجتمع املدين ويف مقدمته الصحافة، ومواجهة احتكار 

الرأي العام، من قبل مصالح النفوذ املايل والسيايس واإلجتاعي، عرب 

دعم منصات األصوات الناقدة واألقليات.


