
 الجمهورية التونسية
 

عمى صعيد  الميمةشيدت تونس خالل الفترة التي يغطييا التقرير سمسمة من الخطوات  
جراء االنتخابات البمدية المؤجمة، وتعزيز مقومات مكافحة  اإلصالح التشريعي، وتفعيل الدستور، وا 

البالد شيدت موجات من االضطرابات  اإلرىاب واحتواء آثاره السمبية عمى الوضع االقتصادي، غير أن
االجتماعية المناطقية والعامة عمى صمة بسياسات التقشف التي اتبعتيا الحكومة وفق اتفاقيا مع صندوق 
النقد الدولي، كما كشفت االنتخابات البمدية عن تراجع الثقة في التنظيمات الحزبية وبروز تيارات شعبية 

 جديدة معنية بالشئون العامة.
 

 طورات القانونية والدستوريةالت
 في الطوارئ حالة بإعالن 7171 /كانون ثانيناير 71 في ارئاسيً  اأمرً  الجميورية رئيس أصدر     
 ةيالرئاس األوامر من عدد عبرذلك التاريخ  منذ المعمنة الطوارئ حالة تدمد وقد ر،أشي ثالث لمدة البالد
 .التقرير يغطييا التي الفترة خالل

 عدد بتحديد 7171سبتمبر/أيمول  73 في 7171 لسنة 7111 رقم الحكومي األمر صدر
 أقصى كحد امقعدً  01 إلى وصوالً  األدنى الحد في امقعدً  77 بين تراوحت التيالبمدية  المجالس أعضاء
 العميا الييئة، وأصدرت السكان عدد مع تناسبأن  المقاعد عدد تحديد في وروعي االنتخابية، لمدوائر
 .البمدية االنتخابات أجندة تحديدقرارىا بشأن  7171ديسمبر/كانون أول  72 في تالالنتخاب

 بالقضاء المتعمق 7171 آب/أغسطس 77 في 7171 لسنة 82 رقم األساسي القانون وصدر
 أو جنسي أو معنوي أو مادي اعتداء كل بأنو المرأة ضد العنف القانون فوعر   المرأة، ضد العنف عمى

 أو نفسي أو جسدي ضرر أو ألم أو إيذاء في يتسببالجنس  بسبب التمييز أساسو المرأة ضد اقتصادي
 .لممرأة اقتصادي أو جنسي

 إعداد تتولى لجنة باستحداث 7171أغسطس/آب 71 في ارئاسيً  اأمرً  الجميورية رئيس وأصدر
 .والمساواة الفردية بالحريات المرتبطة اإلصالحات حول تقرير

 المنع قواعد بتعديل 7171 حزيران/يونيو 1 في 7171 لسنة 8 رقم األساسي القانون وصدر
 قرار من والتظمم التحقيق، قاضي من السفر من المنع قواعد القانون وينظم ،(السفر تحجير) السفر من

 01 مــــــــرق ونــــــالقان حــــــلتنقي التعديالت ىذه يــــــــوتأت رارات،ـــــــالق ىذه فواستئنا لممتيمين، السفر من المنع
  الخاص 7318 ةــــــــلسن

 .السفر بجوازات
 الوطني المجمس بإنشاء 7171يوليو/تموز  70 في 7171 لسنة 80 رقم القانون صدرو 

دارة تنظيم المجمس يتولىو  االجتماعي، لمحوار  واالقتصادية االجتماعية القضايا في االجتماعي الحوار وا 
بداء ماعية،االجت األطراف باىتمام تحظى التي  واالجتماعي، االقتصادي اإلصالح مشاريع في الرأي وا 

 .الجماعية المفاوضة وتأطير الجماعية، النزاعات من الوقاية آليات واقتراح
 7171آب  أغسطس/ 70 في المؤرخ 7171 لسنة 83 رقم األساسي القانون صدر كما
 الدستور في عمييا منصوص مستقمة ىيئة وىي ،"الفساد ومكافحة الرشيدة الحوكمة" ىيئة باستحداث

 الييئة وتتشكل ،الفساد شبيات في بالتقصي وتختص ومكافحتو، الفساد منع ونظم سياسات إرساء تتولى
 المالية المسائل في المتخصصين من وأربعة ومحام المدني المجتمع عن وممثل قضاة ةثالث من

 .واإلدارة واالجتماعية والمحاسبية
 

" مجلة اإلجراءات الجزائيةتعديالت عمى " 7171 شباط/فبراير يفنواب الأقر مجمس و  
)قانون اإلجراءات الجنائية( لتعزيز الضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاممة السيئة، وبدأ 



ض مدة االحتفاظ بالمشتبو ، وتنص التعديالت عمى خف7171 سريان ىذه التعديالت في يونيو/حزيران
ستة أيام إلى أربعة أيام، كما تمنح الُمحتفظ بو الحق في االتصال بمحام وبأفراد بو بدون توجيو تيمة من 

أسرتو فور القبض عميو، وكذلك الحق في حضور المحامي أثناء التحقيق معو، كما تقتضي التعديالت 
الجديدة أن يكون احتجاز المشتبو بو رىن االحتفاظ بإذن من وكيل الجميورية )وكيل النيابة(، وتمزم 

بالسماح لممشتبو بو بالحصول عمى الرعاية الطبية،  ولي الشرطة العدليةئومس التعديالت وكيل الجميورية
 أو االستعانة بطبيب إذا ما طمب ىو أو محاميو أو أفراد عائمتو ذلك. 

ممن ُيقبض  السمطات في أن تحتجز المشتبو بيمإال أن التعديالت لم تؤثر عمى صالحيات 
بدون تيمة، كما تجيز لمسمطات حرمان ىؤالء  ايومً  78أقصاىا عمق باإلرىاب لمدة جرائم تتفي عمييم 

  ساعة، وكذلك التحقيق معيم بدون حضور محامييم.  02يم لمدة يالمشتبو بيم من االتصال بمحام
 الذي 7172 لسنة المالية قانون 7171 ولأ ديسمبر/كانون 3 في النواب مجمس وأقر 
 جانب إلى ،7171 العام في بالمئة 0 من أكثر مقابل بالمئة 0,3 إلى ةالميزاني عجز خفض يتضمن
 من العديد إلى دىأ مما الضرائب، زيادة عمى نص لكنو بالمئة، 1 بنسبة نمو بتحقيق توقعات

 البالد. نحاءأ جميع في المسيراتو  االحتجاجات
 

 ةساسي: الحقوق األأولا 
 لمتصدي اصمت السمطات جيودىاو  ة والسالمة البدنيةالحيا فيالحق عمى صعيد 

ومتحف باردو  السياحيمنتجع سوسة  في 7178العام  في االعتداءات اإلرىابيةمنذ  ةلمجماعات المتشدد
وحافمة األمن الرئاسي، وتصاعد القمق في المناطق المحاذية لمحدود الميبية سواء لجية ضبط تسمل 

 ابات االجتماعية المرتبطة بسياسات التشغيل.اإلرىابيين ونمو الجماعات المتشددة، أو لجية االضطر 
 ضابطين طعن أعمى مياجم بعد  قبضال ةلقت قوات الشرطأ 7171ن نوفمبر/تشرين ثا 7 في

وقد تعرض المتحف منذ عامين ليجوم كبير  ،ىجوم قرب مبنى البرلمان ومتحف باردو فيبسكين  ةشرط
بتبنيو  ةوليلتحريات األن المياجم اعترف وفق اأ ة، وذكرت وزاره الداخمياا غربيً سائحً  77قتل خاللو 

يمانو بأنو  التكفيريالفكر  لى المستشفى أحد الضباط إنقل  ةكدت الداخميأ، و "طواغيت"رجال األمن  ا 
 .ةطفيفخر اآلة، بينما كانت إصابة الرقب فيبجرح 

لريف، وخاصة في المناطق الحدودية وا األمني مصدر قمق كبير في البالد قد استمر الوضعو 
- اتت المناطق الحدودية مع ليبياوتيديدات تتصل باإلرىاب، وب ذلك عمى صمة بقالقل أمنية مستمرةو 

لتيريب البضائع والسمع  لكونيا معبًرا أساسًيا األكثر خطورة نظًرامن المناطق  -وخاصة والية بنقردان
ألسمحة في عدد من مناطق المخاوف من تخزين كميات ىائمة من ا إلى تزايدغير الشرعية، باإلضافة 

 الوالية.
التي كانت تقع ي المناطق الحدودية مع الجزائر ورغم التراجع شبو التام لالعتداءات اإلرىابية ف

وقبل مثول التقرير لمطبع،  كزات الجيش في محيط جبل الشعانبيبصفة اعتيادية ضد دوريات وتمر 
 7172يوليو/تموز  2قوع اعتداء إرىابي في شيدت منطقة عين سمطان بجندوبة الحدودية مع الجزائر و 

 لممصادر الرسمية. ح ضحيتيا ستة من رجال األمن وفًقاعمى دورية أمنية را
 

ت البالد موجة احتجاجات اجتماعية شيد الشخصيمان واأل ةالحري يالحق فعمى صعيد 
شفية إضافية تنفيذ سياسات تقفي  عمى صمة بمضي الحكومة قدًما 7172 عامة في يناير/كانون ثان

 اشخصً  781نحو اعتقمت السمطات لالتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، وفي إحدى الوقائع  وفًقا
الموقوفين في االحتجاجات والمصادمات عدد وقد بمغ إجمالي  ،زعماء في المعارضةبينيم  من المحتجين

 .اشخصً  112



تل أحد ا، بعدما قُ عنف أحيانً وتخممتيا أعمال  معظم المدنوتصاعدت ىذه االحتجاجات في 
أحرقت الجموع المحتشدة العشرات من المباني الحكومية، وىو ما دفع و ، في المصادمات المتظاىرين

 .المضطربة والبمدات المدن في الجيش نشر بالسمطات إلى
في مؤتمر صحفي  "روبيرت كولفيل" السامية لحقوق اإلنسانالمفوضية  وعبر المتحدث باسم

يم لشريحة األطفال والشباب في الفئة ثمثنحو ينتمي الذين  مقو بشأن العدد الكبير لممعتقمينعن ق بجنيف
السمطات إلى التأكد من عدم اعتقال الناس بطريقة عشوائية، ودعا "كولفيل"  ،اعامً  71و 78 السنية بين

وجو ليم تيم أو يخمى سبيميم ع المعتقمين باالحترام الذي تنص عميو القوانين، وأن تعامل جمين يُ أو 
 .اسريعً 

متيا مصادمات حول وكانت مناطق جنوبي البالد قد شيدت موجات احتجاجات متقطعة تخم
جاء في مقدمتيا مطمب التوظيف، وحاصر المحتجون في بعض الحاالت منشآت  مطالب اجتماعية
 صناعية ونفطية.
التي اتخذتيا استجابة لشروط  بعدم التراجع عن إجراءات التقشفتعيدت الحكومة  غير أن

السممي وليس  محق في االحتجاجاحتراميا ل، معربة عن المؤسسات المالية األجنبية المانحة لمقروض
، لوقود وبعض السمع األساسيةالتقشف التي اتخذتيا الحكومة رفع سعر ا تإجراءاوتضمنت ، "بالتخري"

 .نترنت والخدمات الفندقية وغيرىاالرسوم عمى السيارات والمكالمات الياتفية واإل ورفع
 

عرضت الكثير من المصادر  السجناء وغيرهم من المحتجزين ةمعاملوعمى صعيد 
 ثان نوفمبر/تشرين 71 فيومنيا  والمحتجزين،مسجناء ل ةحوادث تعذيب وسوء معامم ةعد ةالحقوقي
 بتحسين لممطالبة الطعام عن المرناقية سجن في والسجناء الموقوفين اتعشر  بأضر  حيث ،7171

 مونينت الذين والسجناء الموقوفين عشرات أن وحقوقيون محامون أكدو  البشرية، كرامتيم واحترام أوضاعيم
 نتيجة 7171 ثان نوفمبر/تشرين 17 منذ اإلضراب في شرعوا قد الجيادية" ةلسمفي"ا لتياراتا إلى

 .ليا ضونيتعر  التي االنتياكات
 ،اظاالكتظ حالةل نتيجة كبير بشكل متدىورة نو السج داخل األوضاع بأن متنوعة مصادر وتفيد

 إضافة ،ةالجنسي االعتداءات وقائع اضطرادو  ،الجمدية األمراض وانتشار ،البيئي والتدىور الفساد، وتفشي
 من المعاممة سوءو  ةمعيشال ظروف بسبب والموقوفين السجناء من عدد بين النفسية األمراض انتشار إلى
 .السجون إدارات قبل

 وقائع تناول تجنبت لكنيا السجون، عضب في األوضاع المحمية اإلعالم وسائل تتناول قدو 
 اإلسالمية لتياراتا إلى ينتمون فييا والمحتجزين السجناء بكون صمة عمى أخرى سجون في متعددة
 اإلرىابية. بالتنظيمات عالقتو في شتبوي منيم والعديد

 وتفشي "كارثيةبـ"ال وصفوىا ظروف عن المرناقية سجن في السابقين سجناءال من عدد وكشف
 إطار خارج تعذيبال من أنماط تفشي تشمل السجن، داخل العاممون بيا يقوم "وحشية" رساتمما

 .وفيات إلى أدت التحقيقات
والحراس المتيمين بالتعذيب  ضباطالا من ن عددً أكدت اإلدارة العامة لمسجون واإلصالح أو 

 .التعدي عمى السجناءرسة التعذيب و القضاء بتيمة مماوسوء المعاممة قد جرى توقيفيم وعرضيم عمى 
في ندوة إقميمية نظمتيا  7171وقد شاركت اإلدارة العامة لمسجون واإلصالح خالل العام 

المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة، 
ممف التعامل مع اإلرىابيين وتناولت آليات معالجة قضية العائدين من ساحات النزاعات وسبل معالجة 

 فريقيا.إفي بمدان شمالي 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42647248
http://www.watanserb.com/tag/%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9/


وبالرغم من جيود الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان في زيارة السجون ومقار االحتجاز ورفع 
وثقت أنماط تعذيب منيجي التي سابقة التقارير التوصياتيا في  إال أنتوصياتيا خالل السنوات السابقة، 

 ناسب في تعامل السمطات مع الممف.الصدى الملم تجد في االحتجاز 
 

 ةا: الحريات العامثانيا 
ارتفعت حدة الجدل خالل الفترة التي يغطييا التقرير بشأن  والتعبير الرأي ةحريعمى صعيد 

اتيامات أطراف متنوعة لحزب "نداء تونس" الحاكم بمحاولة السيطرة عمى وسائل اإلعالم في البالد عبر 
 مية وتدابير اقتصادية.سمسمة من اإلجراءات الحكو 

 ،أمام النقابة الوطنية لمصحفيين 7172فبراير/شباط  7 فيتظاىر العشرات من الصحفيين و 
ا احتجاجً  بينما تجمع آخرون أمام مقرات المحافظات حاممين شارات حمراء تحت شعار "وقفة غضب"

، ينتقدون مؤسسات الدولةأو  العمميات األمنية يغطونعمى الصحفيين الذين  مارسعمى الضغوط التي تُ 
بما في ذلك - سسات الدولة والموظفين العموميينالتعبير صراحة عن انتقادىم لمؤ مطالبين بحقيم في 

 دون خوف من المالحقة القضائية. -قوات األمن
صريحات رئيس ن الحممة ضد الصحفيين انطمقت عقب تأوذكرت النقابة الوطنية لمصحفيين 

مينيتيم وحيادىم، وقالت ضد مراسمي الصحافة الدولية والتشكيك في  ي"لسبسالباجي قائد االجميورية "
عمميم في الميدان من  عنيا اعتداءات جسيمة عمى الصحفيين أثناء أداء تن ىذه الحممة نتجإالنقابة 

حتجاجات موجة االذروتيا بعمميات احتجاز أثناء تغطية  الحممة وبمغت ،عنف بدني وحجز لممعدات
 .7172 كانون ثانفي يناير/ األكبر في البالد جتماعيةاال

أقر أمام لجنة األمن والدفاع في البرلمان بالتنصت عمى قد  "لطفي براىم"وكان وزير الداخمية 
ولم يتردد الوزير في توجيو تيديدات  ،7172وائل عام أصحفي خالل االحتجاجات التي شيدتيا البالد 

 .المدونين المنتقدين لعمل الوزارةإلى 
تمقت النقابة الوطنية لمصحفيين الكثير من الشكاوى من صحفيين حول عودة المراقبة كما 

ن جميع الصحفيين في مضمان أودعت إلى ، األمنية لمحالت سكنيم ومقرات عمميم وخالل تنقالتيم
 القيام بعمميم في ظروف خالية من الترىيب والمضايقة والتيديد باالعتقال. وتمكينيم منالبالد 

 

فقد وقعت العديد من الصدامات بين قوى األمن  يالتجمع السلم فيالحق ى صعيد عم
 كثف التي االجتماعية الطبيعة ذات حتجاجاتاال وخاصة ،واالحتجاجات المظاىراتومحتجين خالل 

 .مطالبيم لتمبية الحكومية واألجيزة اإلدارات عمى الضغط المحتجون خالليا
 اتوقو  المتظاىرين بين ةعنيف تجاجاتاح طبرية مدينة شيدت 7172 ثان كانونيناير/ 71 في

 عن الصدامات سفرتأو  ،7172 معامل ةالمالي قانون تطبيق وبدء سعاراأل غالء عمى ااحتجاجً  مناأل
  .لمدموع مسيمة قنابل بإطالق بالحجارة رشقيا عمى والعسكرية األمنية القوى وردت ،المحتجين أحد مقتل

  منطقةو  القصرين منطقة يــــــف الفقر فييا يتفشى أخرى مناطق شيدت اـــــــــكم
طالق صدامات بوزيد سيدي من القريبة جممة  بوزيد سيدي وفي بالحجارة، اورشقً  لمدموع مسيمة قنابل وا 

 .كذلك بالحجارة رشق وحدث باإلطارات طرق تقغمأ
 تقشف اءاتإجر  عمى ااحتجاجً  سيما ال ،اجتماعية مطالب خمفية مىع الحوادث ىذه تأتي

قرار ،المضافة القيمة ضريبة  زيادة وتتضمن ،7172 ثان اير/كانونين في التنفيذ حيز دخمت  ضرائب وا 
 جديدة.

شارك العشرات في مسيرات دعا إلييا عدد من المنظمات النسائية  7172ذار آمارس/ 71وفى 
المتظاىرات الفتات تحمل  تورفع ،في تونس العاصمة لممطالبة بالمساواة مع الرجال في حقوق الميراث



شعارات تظاىرات مضادة بينما رفعت  ،"ةليس ميز و "المساواة في الميراث حق  :وىو ،شعار المسيرة
 .""ال لتغيير النص القرآنيمناىضة أبرزىا 

دعمو لمطمب المساواة بين المرأة والرجل في بالده، وأمر بمراجعة قوانين  "السبسي"وأكد الرئيس 
الشعبية  تستكمل المناقشاتمن المتوقع أن و مييا في الشريعة اإلسالمية، المنصوص عالميراث 
 .7172خالل النصف الثاني من العام  عمى قانون الميراثوالبرلمانية 
 

أزمة شيدت البالد  ،وخالل الفترة التي يغطييا التقرير ةالعام ةالمشارك فيالحق عمى صعيد 
في  "السبسيالرئيس " مع خطاب ىي األزمة التي تعمقتو صامتة بين حركة النيضة ورئاسة الجميورية، 

وىو ما وحديثو عن اقتراحات المساواة في اإلرث وزواج التونسية بغير المسمم،  7171آب أغسطس/ 71
 ولكن من دون إعالن موقف رسمي لمحركة."النيضة"،  ترفضو حركة

بعد لمقمق، خاصة  ارً دويشكل تصدع العالقة بين حزب "نداء تونس" الحاكم وحركة النيضة مص
أن  ما أضعف موقفو، ورغم لحزب قبل نحو عامينمن حزب "نداء تونس" عن  نائًبا 11نحو  انشقاق

 ادة حزب "نداء تونس" يبقى مفتوًحالمتكنوقراط، إال أن االئتالف الحاكم بقي الحكومة القائمة تنتمي عممًيا
الخشية إزاء التداعيات التي قد تتجمى عن عمى إمكانية سحب الثقة عن االستمرار في الحكم، وتثور 

 من البرلمان، ما قد يفتح  تشكيل ائتالف يمقى تأييًدا كافًيا فيوقع المت اإلخفاقذلك، خاصة في ظل 
 الباب ألزمة حكم.

 11 في ؤىاإجرا امقررً  كانُأجريت االنتخابات البمدية التي  وبعد ترقب استمر لنحو عامين
يار أ/مايو 0 في د تأجيالت متكررة، وجرت االنتخابات عمى مرحمة واحدةبع 7170أكتوبر/تشرين أول 

 .7172 /نيسانلبريإ 73في  ورجال األمن العسكريين تصويت، وسبقيا 7172
 ،7171 ،7170 عاميخالل  مرات عدة فتحقد  االنتخاباتفي  لمواطنينا تسجيلب كان باب

لفترة  /شباطفبراير 71 فيتح باب الترشيحات ف، و 7172/كانون ثان يناير 0 فيفترة التسجيل  وانتيت
 الثةث لمدة/نيسان بريلإ 70 في االنتخابية الحممة وانطمقت والمستقمين، حزابواأل لقوائمأسبوع لتسجيل ا

 .7172 يارأمايو/ 77 في النتائج وأعمنت سابيع،أ
 المرشحة وائملمق جمالياإل العدد بمغو  الواليات، حسب البمدية المجالس في المقاعد وزعت وقد

 مترشحين بعدد ائتالفية، قائمة 711و مستقمة، قائمة 231و حزبية، قائمة 7133 منيا ،قائمة 7711
 .االنتخابية الدوائر كل فيممثمين ليا  ترشيح من وحدىا النيضة حركة وتمكنت ،01,017 بمغ

 لألصوات، قمةالمست القوائم تصدر عن االنتخابات نتائج فرتأستخابات القوائم، نعمى صعيد او 
 في ،%73,0بـ الثاني المركز احتمت التي" النيضة" حركة عمى متقدمة ،%17,3 عمى حصمت حيث
 .األصوات من% 77,1بـ الثالثة المرتبة في" تونس نداء" حزب حل حين

ارتفاع تيارات المستقمين في الحياة السياسية في تونس عمى حساب  إلىر نتائج االنتخابات يشوت
 ظل تراجع ثقة المواطنين وفئات الشباب بصفة خاصة في األحزاب القائمة.في  ،األحزاب

 لالنتخابات العميا الييئة إذ أعمنت ،الشباب فئة من وخاصة قبال المتوقعاال االقتراع شيدلم يو 
ين بقوائم الناخبين، كما مسجمن ماليي 8,1 مجموع من% 18,0 بمغت النيائية المشاركة نسبة أن

، كما اعامً  18 أعمارىم تتجاوز ال الذين شبابمن فئة ال المقاعدب الفائزين معظم أوضحت النتائج أن
 .لمفائزين اإلجمالي العدد من %01,1 النساء شكمت

* * * 
 


