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التقرير الموازي لالستعراض الدوري الشامل للمجتمع المدني التونيس : 
ة خالل األزمات الصحّية والسياسّية«

ّ
» حقوق وحرّيات الفئات الهش

تكييف قانون سنة 005	 مع اتفاقية 008	 خاّصة من خالل تحوير تعريف اإلعاقة.

ها لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة. ي لبطاقة اإلعاقة بهدف توف�ي
مراجعة النظام القانو�ف

ق بضبط 
ّ
ي 0	 ماي 006	 المتعل

إرساء آلّيات لتطبيق األمر عدد 467	 لسنة 006	 مؤّرخ �ف
المفتوحــة  للفضــاءات  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  نفــاذ  بتيســ�ي  الخاّصــة  التقنّيــة  المواصفــات  

للعمــوم.

ي حمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لضمــان حمايتهــم ضــّد العنــف والتحــّرش  إعــداد خّطــة لمنــدو�ب
وشــ�تّ أنــواع االســتغالل ولمتابعــة حالتهــم. ت
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ـيـ

صـ
ـو

ّـ ــت
ال

1

2

3

4



14

 األشخاص
ذوي اإلعاقة

محــدود  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تجــاه  تونــس  ام  ز الــ�ت
للغايــة حيــث مازالــت تونــس تفتقــد إىل بيانــات موثوقــة 
عــن عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو إحصــاءات عــن 
توزيعهــم حســب المناطــق الجغرافيــة أو حســب طبيعــة 
إعاقتهــم )البيانــات القائمــة عــى بطاقــة اإلعاقــة ليســت 
كافيــة بمــا أّن جميــع ذوات و ذوي اإلعاقــة ليــس لهــم 

ي البطاقــة(.
ورة �ز الحــّق بالــرصز

أ

ب

ث

ت

ي 
المــؤّرخ �ز  2005 83 لســنة  الّتوجيــ�ي عــدد  القانــون 

ــق بالّنهــوض باألشــخاص ذوي 
ّ
15 أوت 2005 المتعل

للّدســتور وللمواثيــق  ليــس مطابقــا  اإلعاقــة وحمايتهــم 
فهــو  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  بشــأن  الدولّيــة 
ال يكــّرس مقاربــة تقــوم عــى حقــوق االنســان وال يأخــذ 
األطفــال  واضــح خصوصّيــات  وبشــكل  االعتبــار  ز  بعــ�ي

مــن ذوي وذوات اإلعاقــة. والّنســاء والفتيــات 

نقــص  مــىز  وقــت  اّي  مــن  أكــ�ث  أزمــة كوفيــد  بّينــت 
ي  ي مجــال الّرعايــة واالّتصــال الــىت

الّتدابــ�ي الخصوصّيــة �ز
تســتجيب إىل احتياجــات مختلــف أصنــاف االعاقــات.

مازالــت محدودّيــة نفــاذ األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 
األشــخاص  ونفــاذ  العمومّيــة  الفضــاءات  إىل  الحركّيــة 
المعلومــة  إىل  والســمعّية  البرصّيــة  اإلعاقــة  ذوي  مــن 
ي 

�ز الّتــام  اندماجهــم   « دون  يحــول  عائــق  أهــّم  ل 
ّ
تشــك

المجتمــع«.



13
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ف )عاطلــون عــن  ي شــخص غــ�ي مشــمول�ي
ف الصــ�ي ليشــمل مليــو�ف توســيع نطــاق تغطيــة التأمــ�ي

العمــل ومســّنون وشــباب ومهاجــرون(.

ي الصــّف األّول ودعمهــا 
ات واضحــة لخدمــات الّرعايــة الصحّيــة �ف إعــداد خّطــة وطنّيــة مــع مــؤرسشّ

بالمــوارد المالّيــة المالئمــة.

ّية  وس نقص المناعة الب�ش ف بف�ي ف والوســم ضّد المصاب�ي ة أشــكال الّتمي�ي
ّ
القضاء عىل كاف

ي ذلك عىل مســتوى خدمات الّرعاية الصحّية.
ي الممارســة بما �ف

ي القانون و�ف
�ف

ف خدمــات القــرب وبســّد الشــغور عــىل مســتوى  افّية تســمح بتأمــ�ي إعــداد خارطــة صحّيــة اســت�ش
ي المستشــفيات الجهوّيــة

طــّب االختصــاص �ف

ي الحــاالت الّطارئــة 
ي ذلــك وســائل منــع الحمــل �ف

ــة وســائل منــع الحمــل بمــا �ف
ّ
ــر كاف

ّ
ضمــان توف

العمومّيــة والخاّصــة. الهيــاكل  الصيدلّيــات داخــل  ي 
الذكــري �ف ي 

والــوا�ت

ي ذلــك تلــك الخاّصــة 
وســات القهقريــة بمــا �ف ضمــان اإلمــداد المســتمر بمضــادات الف�ي

األطفــال. بطــّب 
ّية. وس نقص المناعة الب�ش ف بف�ي ي لألشخاص المصاب�ي

ضمان األمن الغذا�ئ
تكييف قانون األمراض المعدية لسنة 	99	 مع مقاربة حقوق اإلنسان.

ي حّصــة وزارة 
فيــع بنســبة %0,5 ســنوّيا �ف ف تمويــل الهيــاكل الصحّيــة العمومّيــة عــ�ب ال�تّ تحســ�ي

انّيــة الّدولــة حــ�تّ بلــوغ نســبة %8 ســنة 5	0	 وضبــط جــدول لخــالص ديــون  ف الصّحــة مــن م�ي
ف عــىل المــرض لــدى المستشــفيات والصيدلّيــة المركزّيــة. ي للّتأمــ�ي الّصنــدوق الوطــ�ف

ي طــّب 
ي الوحدات/المصّحــات الخاّصــة المختّصــة �ف

ي �ف
ــر خدمــات اإلجهــاض الــّدوا�ئ

ّ
 ضمــان توف

الّنســاء.

ة األنشطة الصحّية مع إرساء آلّيات للمساءلة. 
ّ
تحديث اإلدارة و رقمنة كاف

ي هياكل رعاية الّنساء ضحايا العنف وتعزيز تلك الخدمات.
ضمان استمرارّية الخدمات �ف

ت
ــا

ـيـ
صـ

ـو
ّـ ــت
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فاذ إلى الخدمات الصحية أكثر إنصافا
ّ
I. جعل الن

 II. إدراج الصّحة الجنسّية واالنجابّي�ة ضمن أولوّيات
      األجندة الوطنّي�ة 

III. العناية بالمصابي�ن بفيروس نقص المناعة البشرّية 
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 في الصّحة
ّ

الحق
)بما في ذلك المصابي�ن بفيروس 

نقص المناعة البشرّية( 

المســاواة  عــدم  أوجــه  تفاقمــت   ،2017 ســنة  منــذ 
االجتماعّية والجهوّية عى مستوى الّنفاذ إىل الصّحة15   
تــرّدي  وقــد أّدى ضعــف تمويــل الهيــاكل العمومّيــة إىل 
جــودة خدمــات الصّحــة العمومّيــة حيــث تحتــّل تونــس 
ي ترتيــب 

المرتبــة 91 عالمّيــا )مــن أصــل 156 دولــة( �ز
عــى  والبقــاء  الصّحــة  إىل  الّنفــاذ  مســتوى  عــى  الــّدول 
ي هــذا المجــال مفزعــة حيــث 

قيــد الحيــاة16 واألرقــام �ز
ي األلــف وال 

يبلــغ معــّدل الوفيــات عنــد الــوالدة 11.5 �ز
ي تونــس ســنة 2019 17  ســوى 28 آلــة لتصويــر 

توجــد �ز
عــن  الّناتجــة  الصحّيــة  األزمــة  وزادت  باألشــّعة  الّثــدي 

الوضــع. ي تعكــ�ي 
كوفيــد-19 �ز

ّيــة  الب�ش المناعــة  نقــص  وس  بفــ�ي المصابــون  يعيــش 
ي المستشــفيات 

ا خاّصــة �ز ا اجتماعّيــا وإدارّيــا خطــ�ي ز تميــ�ي
ي للعــاج 

ز الّنفــاذ اآلىلي والمجــا�ز وال يمكــن لغــ�ي الّتونســّي�ي
ي مؤّسســات الصّحــة العمومّيــة.

وللّرعايــة �ز

تأ

ب

ي للصحــة اإلنجابيــة  نامــج الوطــىز تفاقــم تدهــور أداء ال�ب
منذ ســنوات18، وذلك بســبب أزمة كوفيد-19: بعد أن 
اجع منذ ســنة 2018، ازداد تراجع اســتخدام  ي ال�تّ

بدأ �ز
ز مــن  وســائل منــع الحمــل حيــث تقهقــر عــدد المنتفعــ�ي
ي 8 ســنوات 

وســائل منــع الحمــل ب70969 شــخصا �ز
ســنة   368580 إىل   2011 ســنة   439549 )مــن 
ز 15 و 49 ســنة  2019(19  و تصــل نســبة الّنســاء بــ�ي
الّتنظيــم  وســائل  مــن  وســيلة  أّي  تســتعملن  ال  ي 

الــا�ت
ــر 

ّ
العائــىي إىل 49.3 % 20.  يضــاف إىل ذلــك عــدم توف

وسائل منع الحمل اآلمنة والفعالة مثل اللولب )جهاز 
الحمــل  منــع  حبــوب  مخــزون  ونقــص  الّرحــم(  داخــل 
ومنتجــات  كــري 

ّ
الذ ي 

الــوا�ت و  التــاىلي  اليــوم  وحبــوب 
21 ومــن المثــ�ي للقلــق أيًضــا أن ناحــظ 

ي
اإلجهــاض الــّدوا�ئ

ي المؤّسســات الصحّيــة 
ارتفــاع نســبة رفــض اإلجهــاض �ز

والخاّصــة22. العمومّيــة 

15 كما تّم إدراج قطاع الصّحة ضمن القطاعات الثاثة األوىل 
المعنّية بالفساد الّصغ�ي بعد قوات األمن وقبل الجماعات 

المحلّية

، تقرير حول الفجوة العالمّية  16  المنتدى االقتصادي العالمي
http://www3.weforum.org/ ،375.ص ، ز ز الجنس�ي ب�ي

docs/WEF_GGGR_2021.pdf

 17 وزارة الصّحة، الخارطة الصحّية 2019، أفريل 2021،
ص 19 و 62

http://www.santetunisie.rns.tn/images/statdep/
Carte-sanitaire-2019-finale.pdf.

18 الّتوصيتان 125.120 و 125.121، االستعراض الّدوري 
الشامل 2017

ي، وسائل منع  ي لألرسة والعمران الب�ش 19 الّديوان الوطىز
الحمل المستعملة، تحديث، 16 مارس 2021،

http://www.ins.tn/statistiques/124

ي لإلحصاء، الّدراسات االستقصائّية العنقودّية  20 المعهد الوطىز
ات، 2018، متعّددة المؤرسشّ

http://ins.tn/sites/default/files/2021-03/
Family%20planning-snap-A4_0.pdf.

21 ماحظة مجموعة توحيدة بن الّشيخ والجمعّية الّتونسّية 
ي ز االيجا�ب للصّحة االنجابّية والجمعّية الّتونسّية للّتمي�ي

22 نفس المصدر
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الّنســاء  بنــاء المزيــد مــن مراكــز اإليــواء لفائــدة  اعتمــاد سياســة عمومّيــة تهــدف إىل 
العنــف. ضحايــا 

ق بتطبيق اتفاقية إسطنبول.
ّ
اعتماد قانون أساسي يتعل

ي تونس ســعيا إىل 
ف المناخ االقتصادي �ف اعتماد سياســة اقتصادية تهدف إىل تحســ�ي

ف اســتقاللّيتهّن االقتصادّيــة  دعــم نفــاذ الّنســاء إىل العمــل وإىل المناصــب العليــا وتمتــ�ي
وتيســ�ي نفاذهّن للقروض المخّصصة لبعث مشــاريــــع ومؤّسســات.

. ي ي هياكل االقتصاد االجتماعي والتضام�ف
دعم مشاركة المرأة �ف

هــاّم  لضمــان حضــور  والعمــودي  ي 
األفــ�ت الّتناصــف  يضمــن   ّ ي انتخــا�ب نظــام  اعتمــاد 

المنتخبــة. الهيئــات  مختلــف  ي 
�ف للمــرأة 

ي الوظائف العليا.
ف الّنساء عىل رأس الهياكل اإلدارّية و�ف الحث عىل تعي�ي

ّيــة  ف ف عــ�ب منــع الممارســات التمي�ي ف الجنســ�ي ف بالمســاواة بــ�ي يــــــع المعــ�ت تكريــس الّت�ش
بــوي )ارتــداء الميدعــة(. ي الوســط ال�تّ

إزاء المــرأة �ف

ي 
ة أشكال االستغالل والحيف �ف

ّ
يــــع يح�ي العامالت الفالحّيات ضّد كاف اعتماد ت�ش

ف عــىل دفــع أجــر متســاوي للعامــل والعاملــة  عملهــّن وذلــك مــن خــالل إجبــار المشــّغل�ي
. ف مــع فــرض عقوبــات عــىل المخالفــ�ي

ي 		 جــوان 
اعتمــاد تدابــ�ي ملموســة إلنفــاذ القانــون عــدد 	5 لســنة 9	0	 مــؤّرخ �ف

ــق بنقــل العامــالت الفالحّيــات.
ّ
9	0	 المتعل

ت
ــا

ـيـ
صـ

ـو
ّـ ــت

1ال

2

3

4

5

6

7

8
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للمناصــب . 1 النســاء  وبلــغ معــدل شــغل  للرجــال8.  
كمــا  %للرجــال9   85.2 مقابــل   %  14.8 العليــا 
كارد لرائــدات األعمــال أّن نســبة  ز مــؤرسش ماســ�ت بــ�يّ
لــم   2019 ســنة  للمؤّسســات  الّنســاء  امتــاك 

.10  10.9% تتجــاوز 

اعتمــدت . 2 المــرأة،  تشــغيل  بظــروف  عاقــة  ي 
�ز

جــوان   11 ي 
�ز مــؤّرخ   51 عــدد  القانــون  تونــس 

العملــة  »نقــل  صنــف  بإحــداث  ــق 
ّ
المتعل  2019

الّســامة  ز  تأمــ�ي إىل  ســعيا  وذلــك   » ز الفاحّيــ�ي
ضــد  الّريفّيــة  المناطــق  ي 

�ز للعامــات  الجســدّية 
القانــون  هــذا  لكــّن  القاتلــة  الّطرقــات  حــوادث 

اإلنفــاذ. مســتوى  عــى  صعوبــات  يواجــه 

10 البورصة، 22 نوفم�ب 2019،
http://www.ilboursa.com/marches/seulement-
10-9-des-chefs-d-entreprise-en-tunisie-sont-des-
femmes_1975_3.

 11 الّتوصيات عدد 125.172, 125.44, 125.168 
و 125.170

، تقرير حول الفجوة العالمّية  12 المنتدى االقتصادي العالمي
، ص.375 ز ز الجنس�ي ب�ي

13  أصوات نساء، 7 سبتم�ب 2021،
http://www.youtube.com/watch?v=rUzPeRb7LEc

14  أصوات نساء، المقياس الجندري لقيس سعّيد، ديسم�ب 
،2021

http://www.aswatnissa.org/wp-content/
uploads/2021/12/web_Brochure_
RapportComplet_21cmx25cm_Kais-Saied_
GenderMeter-1.pdf.

العنف السياسي والعراقيل دون المشاركة11 
عــى . 1 بــودن(  نجــاء  )الســّيدة  امــرأة  تســمية  رغــم 

المشــاركة  عــى مســتوى  فالتقــّدم  الحكومــة  رأس 
السياســّية للمــرأة مــازال دون المأمــول حيــث تحتــّل 
 .12 عالمّيــا   69 المرتبــة  المجــال  هــذا  ي 

�ز تونــس 
لمان المجّمد  ي ال�ب

ي �ز
كانت نســبة الحضور الّنســا�ئ

ــت مشــاركة المــرأة 
ّ
حالّيــا تســاوي 26.3 % وقــد ظل

ي الحكومــات المتعاقبــة ضعيفــة: 6 نســاء مقابــل 
�ز

ي حكومــة اليــاس الفخفــاخ و 8 نســاء 
24 رجــا �ز

ي ثــّم 
ي حكومــة هشــام المشــي�ش

مقابــل 28 رجــا �ز
اقتــرص الّرقــم عــى 4 نســاء بعــد الّتحويــر 13  و 10 
ي حكومــة نجــاء بــودن14.

نســاء مقابــل 16 رجــا �ز

ت
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ّ
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حقوق
المـــــرأة

ن الّرجل والمرأة  المساواة ب�ي
ي . 1 الــىت  1973 ــرة 

ّ
إلغــاء مذك  2017 8 ســبتم�ب  يــوم 

المســلم. بغــ�ي  التّونســّية  زواج  تمنــع 

2 . 23 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ  1/8 ــرة 
ّ
للمذك بيــة  ال�تّ وزارة  اعتمــاد 

المدرســة.  ي 
�ز االختــاط  عــدم  تمنــع   2018 ي 

جانــ�ز

عــدد . 3 القانــون  اعتمــاد  تــّم   2019 11 جــوان  يــوم 
الفاحّيــات عــى مســتوى  العامــات  51 لحمايــة 

الّنقــل.

متواصلــة: . 4 مازالــت  المســاواة  عــدم  أوجــه  أن  بيــد 
الفصــل  ي 

�ز المدرجــة  اث  المــ�ي ي 
�ز المســاواة  عــدم 

ة األحوال الشــخصّية وفرض ارتداء 
ّ
143 من مجل

ي المــدارس 
كــور1  �ز

ّ
الميدعــة عــى اإلنــاث دون الذ

االبتدائّيــة والمعاهــد الثانوّيــة والوضــع غــ�ي الّرســمي 
الّريفّيــة  األوســاط  ي 

�ز الفاحّيــات  للعامــات 
وتعرضهّن لشىتّ أشكال االستغال وانعدام األمن 
المادّي والمعنوي2  رغم اعتماد القانون عدد 51 
ي 11 جوان 2019، والعودة 

لسنة 2019 مؤّرخ �ز
خاّصــة  المــدارس  بعــض  ي 

�ز االختــاط  عــدم  إىل 
منهــا المــدارس القرآنّيــة3.

بأ
القضاء عىل العنف ضّد المرأة عموما4 

ق . 1
ّ
رغم اعتماد القانون عدد 58 لســنة 2017 يتعل

بالقضــاء عــى العنــف ضــّد المــرأة هنالــك صعوبــة 
لضمــان  جوهرّيــة  عمومّيــة  سياســات  اعتمــاد  ي 

�ز
 . ّ ي

تطبيــق هــذا النــّص القانــو�ز

مــن جانــب آخــر، صادقــت تونــس عــى بروتوكــول . 2
والشــعوب  اإلنســان  لحقــوق  ي 

اإلفريــ�ت الميثــاق 
)بروتوكــول  أفريقيــا  ي 

�ز المــرأة  حقــوق  بشــأن 
مابوتــو( وانضمــت إىل اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لمنــع 
ىلي 

ز المــ�ز والعنــف  المــرأة  ضــد  العنــف  ومكافحــة 
)اتفاقيــة اســطنبول(5 ومــع ذلــك لــم تعتمــد الدولــة 

اســطنبول. اتفاقيــة  لتنفيــذ  يــ�ي  ت�ش إجــراء  أّي 

فمــن . 3 االقتصــادي6،  العنــف  إىل  ســبة 
ّ
بالن أّمــا 

 144 المرتبــة  تونــس تحتــل  أّن  نــدرك  أن  المفــزع 
المشــاركة  حيــث  مــن  دولــة(   156 أصــل  )مــن 
االقتصاديــة والفــرص الممنوحــة للمــرأة حيــث إن 
28.1 % فقــط مــن القــوة العاملــة النســائية تعمــل 
بالفعــل مقابــل %75.5 للّرجــال7 وقــد بلغــت نســبة 
ي الثالــث مــن 

ي الثــا�ث
ي الجامعــات �ز البطالــة لخريــ�ب

 % 17.6 للّنســاء مقابــل   % 40.7  ،2020 ســنة 

1 ف. رونان تريزوريار مع وكالة األنباء الفرنسّية، » تونس: 
« ع�ب الزّي  ز ن ضّد » الّتمي�ي تلميذات المعاهد الثانوّية ت�ث

 ، ز عكريمي ، Le Parisien، 27 ديسم�ب 2017، ياسم�ي المدرسي
رت: ماذا عن ثورة تلميذات المعاهد الثانوّية دون  ز » ب�ز

ميدعة؟«، نواة، 24 أكتوبر 2017

2 دجوي نادية، » االتحاد التون�ي للفاحة والّصيد البحري، 
قة بنقل العامات 

ّ
ي القرارات المتعل

محدودّية االنخراط �ز
L’économiste maghrébin، 3 ،»الفاحّيات 

نوفم�ب 2022. 

3 الجمعّية الّتونسّية للّنساء الّديمقراطّيات، » العودة إىل عدم 
«، 1 جوان 2019 ي

ّ ي المدرسة: التطّرف المتف�ش
االختاط �ز

4 الّتوصيات عدد 125.140, 125.148, 125.150, 
125.158, 125.160 و 125.163

 5 القانون األساسي عدد 33 لسنة 2018 
ي 6 جوان 2018

مؤّرخ �ز

6 الّتوصيات عدد 125.107, 125.137, 125.167

ز  ، تقرير حول الفجوة العالمّية ب�ي 7 المنتدى االقتصادي العالمي
، ص.375 ز الجنس�ي
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حماية حرّية التجّمع طبقا للمعاي�ي الدولّية.

التمّسك بالمرسوم 88 بوصفه القانون الّرئي�ي الذي ينّظم الجمعّيات.

ي 
�ف االســتثنائّية  ة  الفــ�ت والحريــات خــالل  للحقــوق  المنظمــة  ف  القوانــ�ي عــن مراجعــة  االمتنــاع 

ف )الوضع الّتون�ي منذ شهر  ي القوان�ي
غياب المحكمة الدستورية وأي آليات أخرى للطعن �ف

ــق بزجــر االعتــداء 
ّ
وع القانــون عــدد 5	 لســنة 5	0	 المتعل جويليــة 		0	( عــىل غــرار مــ�ش

ــق بتنظيــم 
ّ
وع القانــون األســاسي عــدد 	9 لســنة 8	0	 المتعل حة ومــ�ش

ّ
عــىل القــوات المســل

حالــة الّطــوارئ. 

ي الّرائــد 
ي مســار إصــدار ونــ�ش األوامــر التطبيقّيــة للقانــون عــدد 		 لســنة 6	0	 �ف

ــع �ف ـ ـ ـ الّت�يـ
عليهــا  نــّص  ي  الــ�ت الّتنظيمّيــة  الّنصــوص  هــذه  تكتــ�ي  حيــث  الّتونســّية  للجمهورّيــة  الّرســ�ي 

الّنفــاذ للمعلومــة. القانــون المذكــور أهمّيــة قصــوى الســتدامة هيئــة 

ي هذه 
ف �ف ف بالّنفاذ للمعلومة المعّين�ي ف�ي

ّ
ي مجال الّنفاذ إىل المعلومة للمكل

الّتدريب المستمّر �ف
الخّطــة كمــا نــّص عليــه الفصــل 		 مــن القانــون عــدد 		 لســنة 6	0	 إذ تكتــ�ي خّطتهــم 
ي  لون نقطــة وصــل مــع الهيئــة لــدى الهيــاكل العمومّيــة الــ�ت

ّ
هــم يشــك

ّ
أهمّيــة خاّصــة باعتبــار أن

يعملــون فيهــا.

الفــراغ ب�عــة مــن عملّيــة انتخــاب رئيــس الهيئــة )خّطــة شــاغرة إىل حــّد اآلن منــذ بدايــة شــهر 
مــارس 0	0	( وتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس الهيئــة كمــا ينــّص عليــه الفصــل 45 مــن القانــون 

األســاسي عــدد 		 لســنة 6	0	(.

ف االستقاللّية اإلدارّية والمالّية لهيئة الّنفاذ للمعلومة. تمت�ي

ت
ــا

ـيـ
صـ

ـو
ّـ ــت

I. حرّية التجّمع وتكوين الجمعّياتال

II. حماية المعطيات الشخصّية

1

1

2

2

3

3

4

فاذ إلى المعلومة
ّ
III. الن

1

3

4

2

القانــون  ــح 
ّ
ينق لقانــون  لمــان  ال�ب عــىل  المطــروح  وع  المــ�ش غيــاب  ي 

و�ف ــع  ـ ـ ـ الّ�يـ االعتمــاد 
األســاسي لســنة 2004 حــول الجوانــب غــ�ي المطابقــة لالتفاقيــة 08	 أو بروتوكولهــا الّتعديــىلي 
ي 

ي تونــس مــن الفــراغ مــن انخراطهــا �ف ن مراجعــة اإلطــار الوطــ�ف
ّ
			 )08	 +( حيــث ســتمك

 .			 وتوكــول  ال�ب

ورّيــة  الرف الكفــاءات  لتنميــة  الماجســت�ي  شــهادة  مســتوى  عــىل  متخّصــص  تدريــب  اعتمــاد 
بالحمايــة.  الّداخــىلي  ــف 

ّ
المكل لوظيفــة 

ورّيــة للهيئــة الوطنّيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصّية  ّيــة والمادّيــة ال�ن توفــ�ي المــوارد الب�ش
مّمــا يمكّنهــا مــن االضطــالع بمهّمــة الّرقابــة وتنميــة ثقافــة الحمايــة. 

نامج الّتعليمي وأساسا عىل  ي ال�ب
إدراج الجوانب المّتصلة بحماية المعطيات الشخصّية �ن

ي مجــال الصّحــة واالعالمّيــة والقضــاء )المعهــد 
ي التدريبــات �ف

المســتوى الجامــ�ي وخاّصــة �ف
ي إطــار المرحلــة العليــا للمدرســة الوطنّيــة لــإدارة. 

ف أو �ف األعــىل للقضــاء( وتدريــب المحامــ�ي



7

التقرير الموازي لالستعراض الدوري الشامل للمجتمع المدني التونيس : 
ة خالل األزمات الصحّية والسياسّية«

ّ
» حقوق وحرّيات الفئات الهش

أّوال  المعلومــة  إىل  الّنفــاذ  حــّق  تكريــس  تــّم  تونــس،  ي 
�ز

ي 
�ز مــؤّرخ   2011 لســنة   41 عــدد  المرســوم  بموجــب 

26 ماي/مايــو 2011 حــول الّنفــاذ إىل الوثائــق اإلدارّيــة 
للهيــاكل العمومّيــة حيــث ينــّص الفصــل 3 منــه عــى مــا 
ي النفــاذ 

:« لــكل شــخص طبيــ�ي أو معنــوي الحــق �ز يــىي
بإفشــائها  ذلــك  كان  ســواء   )...( اإلداريــة  الوثائــق  إىل 
مــن  الطلــب  عنــد  أو  العمــوىمي  الهيــكل  مــن  بمبــادرة 
ي مــع مراعــاة االســتثناءات المنصــوص  الشــخص المعــىز
ي الّنفــاذ 

عليهــا بهــذا المرســوم.« ثــّم تــّم تكريــس الحــّق �ز
بموجــب  )دســتورّي(   ّ أســاسي كحــّق  المعلومــة  إىل 
الفصــل 32 مــن دســتور ســنة 2014الــذي ينــّص عــى 
ي 

ي اإلعــام والحــق �ز
: » تضمــن الدولــة الحــق �ز مــا يــىي

النفــاذ إىل المعلومــة« وتــّم تفعيــل الحــّق المذكــور عــ�ب 
ي 

�ز مــؤّرخ   2016 لســنة   22 عــدد  األســاسي  القانــون 
المعلومــة  إىل  الّنفــاذ  بحــّق  ــق 

ّ
يتعل  2016 مــارس   24

 2017 مــارس   29 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ الّنفــاذ  ز  ّ حــ�ي دخــل  الــذي 
ي فصلــه األّول أّن 

ــر نــّص القانــون األســاسي �ز
ّ
حيــث يذك

القانــون يهــدف إىل تعزيــز مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة 
و  العــاّم  المرفــق  ي 

�ز بالتــرّصف  ــق 
ّ
يتعل فيمــا  خاّصــة  و 

ي الهيــاكل 
ز جــودة المرفــق العمــوىمي ودعــم الّثقــة �ز تحســ�ي

ي وضــع السياســات 
العمومّيــة ودعــم مشــاركة العمــوم �ز

ا إىل دعــم  العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا و أخــ�ي
ي الّنفــاذ إىل المعلومــة 

. يشــمل الحــق �ز البحــث العلــمي
أيضــا مجــاال واســعا جــدا حيــث ال يقتــرص عــى اإلدارة 
العمومّيــة بــل يغــّ�ي كذلــك رئاســة الجمهوريــة ورئاســة 
الحكومــة ومجلــس نــواب الشــعب والــوزارات المختلفــة 
الخــاص  القانــون  وهيئــات  المركــزي  البنــك  وحــىت 
ّ أو تلك المنتفعة من المال  فة بإدارة مرفق عموىمي

ّ
المكل

للقضــاء  األعــى  )المجلــس  القضائيــة  والهيئــات  العــام 

ح

وعــى  المحاســبات(  ومحكمــة  الدســتورية  والمحكمــة 
نطــاق أوســع الهيئــات الدســتورية والهيئــات العمومّيــة 
عــى  بالّســهر  فــة 

ّ
المكل الهيئــة  إىل  بالّنســبة  المســتقلة. 

ي تونــس فــ�ي الهيئــة 
ام حــّق الّنفــاذ إىل المعلومــة �ز احــ�ت

بهــذه  القانــون  فهــا 
ّ
كل ي  الــىت للمعلومــة  للّنفــاذ  الوطنّيــة 

المهّمــة. هيئــة النفــاذ اىل المعلومــة هي هيئــة عموميــة 
واالســتقالية  المعنويــة  بالشــخصية  تتمتــع  مســتقلة 
المالية تّم إحداثها بمقتىز القانون األســاسي عدد 22 
ــق 

ّ
ي 24 مــارس 2016 والمتعل

لســنة 2016 المــؤ ر خ �ز
هــذا  المعلومــة لضمــان ممارســة  اىل  النفــاذ  ي 

�ز بالحــق 
الحــق الدســتوري. لهــذا الغــرض، تضطلــع الهيئــة بمهّمــة 
ــف 

ّ
ي مجــال الّنفــاذ إىل المعلومــة وتتأل

قضائّيــة ورقابّيــة �ز
مجلــس  انتخبهــم  أعضــاء   9 مــن  ــب 

ّ
ك ي�ت مجلــس  مــن 

نّواب الّشعب يوم 18 جويلية 2017 وتّمت تسميتهم 
بموجــب األمــر الحكــوىمي عــدد 918 لســنة 2017 مــؤّرخ 

 .2017 أوت   17 ي 
�ز
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فقــد  والسياســّية  المدنّيــة  بالحقــوق  ــق 
ّ
يتعل فيمــا  أّمــا 

ة كمــا  األخــ�ي الّســنوات  خــال  واضحــا  تقهقــرا  شــهدت 
خــال  الحقــوق  لهــذه  جســيمة  انتهــاكات  تســجيل  تــّم 
ي أواخــر ســنة 2020 وأوائــل ســنة 2021. 

الّتظاهــرات �ز
حقــوق  عــن  للّدفــاع  التونســية  الرابطــة  رصــدت  وقــد 

: يــىي الّصــدد مــا  ي هــذا 
اإلنســان �ز

إيقاف 1680 فردا من شباب األحياء الشعبّية.. 1

الّتبليغ عن 77 حالة إيقاف وتفتيش أو اختطاف. . 2

عليهــم . 3 واالعتــداء  قــارصا  طفــا   126 إيقــاف 
. يبهــم وتعذ

4 .. ي
حاالت إيقاف دون إذن قضا�ئ

وفــاة عبــد الّســام زّيــان الــذي تــّم إيقافــه مــع أخيــه . 5
ام حظــر الجــوالن وقــد تــّم منــع  بســبب عــدم احــ�ت
ي جلبتها أرسته  ز الىت ي الموقوف حقنة األنسول�ي

تل�تّ
ي وفاتــه تحــت مفعــول ارتفــاع نســبة 

مّمــا تســّبب �ز
 . عي ي الــّدم حســب تقريــر الطــّب الــ�شّ

ر �ز
ّ
الســك

ي سليانة.. 	
تعذيب مواطن �ز

هيــكل . 7 يــدع  القرصيــن  مدينــة  مــن  مواطــن  قتــل 
غــاز  بقذيفــة  لاعتــداء  تعّرضــه  بعــد  راشــيدي 

جمجمتــه. ي 
�ز علقــت  للّدمــوع  مســّيل 

ي منطقة باب سويقة . 8
ز �ز ك� ساق أحد الموقوف�ي

بينما كان مكّبل اليدين.

9 . ّ الــوىلي حضــور  دون  القــرّص  مــن  عــدد  اســتجواب 
. والمحــاىمي عي  الــ�ش

ي 
وضعّيــة حمايــة المعطيــات الشــخصّية غــ�ي منتظمــة �ز

تونــس ومــن الواضــح أّننــا نشــهد انطــاق ترّســخ ثقافــة 
 . ز الحمايــة لــدى العديــد مــن المتدّخلــ�ي

ي إدراج معايــ�ي حمايــة . 1
عــت الهيــاكل العمومّيــة �ز رسش

نظــم  إرســاء  نشــهد  كمــا  عملهــا  ي 
�ز المعطيــات 

ي  إعامّيــة عمومّيــة عــى غــرار منظومــة Evax الــىت
المعطيــات  حمايــة  مبــدأ  باعتمــاد  إنجازهــا  يتــّم 
الشــخصّية منــذ مرحلــة الّتصميــم بدعــم مــن الهيئــة 
وكذلــك  الشــخصّية  المعطيــات  لحمايــة  الوطنّيــة 
بالّنســبة إىل معالجــة البيانــات مثلمــا تبّينــه طلبــات 
ي تقدمها الهياكل العمومّية إىل المحكمة  األذون الىت
والّطلبــات المنتظمــة إلبــداء الــّرأي بشــأن جوانــب 
مختلفــة مثــل تلــك المتعلقــة بحمايــة المعطيــات 
وطلبــات الّنفــاذ إىل المعلومــة. كمــا بــدأت الهيــاكل 
مــع   ّ ي وإيجــا�ب فّعــال  نحــو  عــى  تتفاعــل  القضائيــة 
حيــث  الشــخصية  المعطيــات  حمايــة  جوانــب 
ي  ي طور االســتئناف القرارات الىت

أكدت المحكمة �ز
ي الملّفــات 

ــق بالتــرّصف �ز
ّ
اتخذتهــا الهيئــة فيمــا يتعل

إليهــا. المقّدمــة 

عــادة مــا تتطــّرق وســائل االعــام الّســم�ي البــرصي . 2
ي عاقــة 

والصحافــة المكتوبــة والرقمّيــة للمســألة �ز
الشــخصّية  المعطيــات  حمايــة  معايــ�ي  ام  باحــ�ت
ي يشــهدها المجتمــع  بمناســبة تناولهــا لألحــداث الــىت

 . الّتونــ�ي

عــى . 3 إدمانهــم  ورغــم  ز  المواطنــ�ي إىل  بالّنســبة  أّمــا 
منهــا  وخاّصــة  االجتمــاعي  الّتواصــل  شــبكات 
ي الحفــاظ 

فيســبوك فقــد تزايــد وعيهــم بحقوقهــم �ز
يرفضــون  وأصبحــوا  الشــخصّية  معطياتهــم  عــى 
والطبيعّيــة  المعنوّيــة  وات 

ّ
الــذ مــع  عاقتهــم  ي 

�ز
تقديــم بياناتهــم الشــخصّية دون االطــاع مســبقا 
عــى الهــدف مــن معالجــة تلــك المعطيــات وعــى 
آخــر  جانــب  ومــن  لحمايتهــا.  المّتخــذة  الّتدابــ�ي 
ل ارتفــاع عــدد الشــكاوى لــدى الهيئــة الوطنّيــة 

ّ
يشــك

معايــ�ي  النتهــاك  الشــخصّية  المعطيــات  لحمايــة 
لــدى  الثقافــة  هــذه  لنشــأة  هاّمــا  ا  ّ مــؤرسش الحمايــة 

المعنّيــة.  الجهــات 

الحرّيــات  لــوأد  نهــج  ترّســخ  ة  األخــ�ي الّســنوات  شــهدت 
ي 

يســ� إىل الحــّد مــن الفضــاء المتــاح للمجتمــع المــد�ز
يــ�ي والعمــىي حيــث شــّددت وزارة  ز الّت�ش عــى المســتوي�ي
ي وأعضــاء 

ي اإلجــراءات المعتمــدة إزاء موّظــ�ز
الّداخلّيــة �ز

ز لدى الجمعّيات  ز العامل�ي الجمعّيات تخّص الّتونسّي�ي
عنــد اســتخراجهم لبطاقــة الّتعريــف الوطنّيــة واألجانــب 
عنــد محاولــة حصولهــم عــى بطاقــة اإلقامــة. وباإلضافــة 
وع مرسوم يعّدل المرسوم عدد 88  إىل ذلك، فإن م�ش
ق بحرّية تكوين الجمعّيات هو حالّيا 

ّ
لسنة 2011 يتعل

لمكونــات  تــاّم  اقصــاء  مــع  وزاريــة  مشــاورات  موضــوع 
والمشــاورات.  الّصياغــة  مســار  مــن  ي 

المــد�ز المجتمــع 
نظــام  عــى  حافــظ  قــد  وع  المــ�ش هــذا  وإن كان  وحــىتّ 
ســلطة  ويمنحهــا  اإلدارة  تدّخــل  يعــّزز  فهــو  ــح  ـ ـ ـ الّترصيـ
تقديرّيــة تمتــّد مــن مرحلــة االنشــاء حــىتّ مرحلــة الحــّل 

ت

ج

 ث

ي  وع المرســوم طبيعتــه التعســفية الــىت ز تحليــل مــ�ش ويبــ�يّ
تميــل إىل تقييــد نطــاق حريــة تكويــن الجمعيــات وتعزيــز 
المجتمــع  منظمــات  تتمكــن  ال  حــىت  الرقابــة  آليــات 
ي مــن االضطــاع بمهّمتهــا األساســّية اال وهي أن 

المــد�ز
تكــون ســلطة مضــاّدة.
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التقرير الموازي لالستعراض الدوري الشامل للمجتمع المدني التونيس : 
ة خالل األزمات الصحّية والسياسّية«

ّ
» حقوق وحرّيات الفئات الهش

عــن كوفيــد-19،  الناجمــة  الصحيــة  األزمــة  خضــم  ي 
�ز

شــهد المنــاخ االجتمــاعي واالقتصــادي التونــ�ي تدهــورا 
ملحوظــا حيــث تراجــع الشــعور العــام باالســتقرار واألمــن 
إذ لم تكن الدولة التونسية مهّيأة عى مستوى الحوكمة 
والمؤسسات للتعامل مع تداعيات الوباء عى الشعب 
التونــ�ي كمــا أّن المؤسســات الصحّيــة العمومّيــة تفتقــر 
يــة والتمويــل والمعــدات لمواجهــة مثــل  إىل المــوارد الب�ش
ز الذين  ل شهادات بعض المصاب�ي

ُ
هذه األزمة وتّم تناق

ون إىل  رفضت المستشفيات استقبالهم واضُطّر الكث�ي
تســّبب  الخاّصــة.   الصحّيــة  المؤّسســات  إىل  االلتجــاء 
يســتطيعون  الذيــن ال  أولئــك  تهميــش  ي 

�ز الوضــع  هــذا 
الخــاّص  القطــاع  ي 

�ز الصحيــة  الرعايــة  تكاليــف  تحمــل 
المحرومــة  الفئــات  ز  بــ�ي الفجــوة  تعميــق  إىل  أدى  كمــا 
األثنــاء،  ي 

�ز باالمتيــازات.  المتمّتعــة  وتلــك  اقتصادّيــا 
تونــ�ي  دينــار   200 بقيمــة  منحــة  الحكومــة  اعتمــدت 
)67,85  دوالر( لفائــدة الفئــات المعــوزة وهــو مبلــغ لــم 
ي أّي حال من األحوال تغطية حاجّيات 

يكن يستطيع �ز
ز عــن العمــل خــال األزمــة.  الذيــن أصبحــوا عاطلــ�ي

أ

ب

ة 30 يومــا، أصــدر رئيــس الجمهورّيــة  بعــد انقضــاء فــ�ت
24 أوت 2021 مّدد  ي

األمر الّرئاسي عدد 109 مؤّرخ �ز
قــة بتعليــق أنشــطة 

ّ
بموجبــه الّتدابــ�ي االســتثنائّية المتعل

لمــان وتــاه ب�عــة األمــر الّرئــاسي عــدد 117 مــؤّرخ  ال�ب
االســتثنائّية  بالّتدابــ�ي  ــق 

ّ
المتعل  2021 ســبتم�ب   22 ي 

�ز
ز  وتعليــق العمــل بالّدســتور باســتثناء »الّتوطئــة والبابــ�ي
ي ال  ي منــه وجميــع األحــكام الدســتورية الــىت

األول والثــا�ز
ي يتواصــل  « الــىت تتعــارض مــع أحــكام هــذا األمــر الرئــاسي
الّرئــاسي  األمــر  مــن   20 للفصــل  طبقــا  بهــا  العمــل 
المذكــور. يعتمــد األمــران عــى الفصــل 80 مــن الّدســتور 
»بالخطــر  ــق 

ّ
يتعل فيمــا  فضفاضــا  ا  تفســ�ي ويفّ�انــه 

السياق
 العـــــــام

ي 
االســتثنا�ئ الوضــع  ي 

�ز للّدخــول  ي  يبــىز الــذي  الّداهــم« 
ي يحــّق للّرئيــس اّتخاذهــا  « الــىت ــق »بالّتدابــ�ي

ّ
وفيمــا يتعل

مــن  والخــروج  العــادي  الوضــع  إىل  الّرجــوع  ز  لتأمــ�ي
ي  ي غيــاب المحكمــة الدســتورية الــىت

. �ز ي
الوضــع االســتثنا�ئ

تضطلــع وفقــا للدســتور بــدور مراقبــة مــدى صّحــة اّتخــاذ 
الّتداب�ي االســتثنائية، يمســك الرئيس بالّســلطة المطلقة 
ي أو إيقــاف العمــل 

ي الوضــع االســتثنا�ئ
ويظــّل الّتمديــد �ز

 ّ ي
بــه رهينــا إلرادتــه وحــده. ومهمــا كان الّتوصيــف القانــو�ز

ة فقــد شــهدت عــددا مــن أوجــه  ّ لهــذه الفــ�ت أو الســياسي
أّولهــا  القانــون  ودولــة  الّديمقراطّيــة  أســس  عــن  الحيــد 
ــة اختصاصــات مجلــس نــّواب الّشــعب ورفــع 

ّ
تعليــق كاف

ي األمــر 
ي رافقهــا �ز الــىت النــّواب  لمانيــة عــن  الحصانــة ال�ب

دســتورية  لمراقبــة  الوقتيــة  الهيئــة  إلغــاء   117 عــدد 
الحكومــة  رئيــس  إعفــاء  جــاء  ثــّم   . ز القوانــ�ي ـع  ـ ـ مشــاريـ
ز الّســلطة  الــذي نــال ثقــة مجلــس نــّواب الّشــعب وتركــ�ي
ي أيــدي الّرئيــس وكذلــك عملّيــات الّتفتيــش 

التنفيذّيــة �ز
غــ�ي القانونّيــة للهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد وحجــز 
ا  اف وزارة الّداخلّيــة وأخــ�ي وثائقهــا ووضعهــا تحــت إرسش
بمجلــس  واســتبداله  للقضــاء  األعــى  المجلــس  إلغــاء 
أعــى مؤقــت لــه تركيبــة ضعيفــة وصاحّيــات محــدودة 
أيــدي  ز  بــ�ي أداة  منــه  يجعــل  مّمــا  مســلوبة  وضمانــات 
القضــاء.  عــى  ســلطته  ممارســة  مــن  ــن 

ّ
ليتمك الّرئيــس 

« إىل القــول بــأّن  ي تحليــل طبيعــة هــذه » الّتدابــ�ي
يفــىز

ي حــّد ذاتــه مطّبقــا. هــذا وتمتــّد 
لــم يعــد �ز الفصــل 80 

طــرف  مــن  عنهمــا  المعلــن  العمــل  وخّطــة  الّرزنامــة 
ــة 

ّ
كاف بنــاء  إعــادة  إىل  وســتؤّديان  ســنة  عــى  الّرئيــس 

ي تقــوم عليهــا الّدولــة حيــث ســيكون الّنظــام  األســس الــىت
 ّ ي وطــىز اســتفتاء  حــىتّ  أو  استشــارة  موضــوع  الســياسي 
أعــى  لمعيــار  المجــال  ليفســح  الدســتور  إلغــاء  ويمكــن 
جديــد.  ال يســع هــذا الوضــع، حــىتّ وإن دافــع البعــض 
ا  ل خطــرا كبــ�ي

ّ
ورتــه السياســية، ســوى أن يشــك عــى رصز

عى ممارسة الحقوق والحريات وعى العمل المنتظم 
»الفئــات  وحريــات  وحقــوق  عــام  بشــكل  للمؤسســات 
ي تجــد نفســها مهمشــة و»مزدريــة« وأحيانــا  الهّشــة« الــىت

مضطهــدة.  حــىتّ 






