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االفتتاحية  :الدستور التونسي الجديد :بين النص
االفتتاحية
وردود الفعل القديمة
بعدسنةوثالثأشهرمنالتأخيرعنالموعدالمحددلصياغته،وبعدتجاذبات-حادةأحيانا-بيناإلسالميين منناحيةوبقيةالتيارات
الليبرالية ومكونات المجتمع المدني من ناحية أخرى حول مسائل عديدة ،منها مكانة المرأة ودور الشريعة والنص المقدس
في الحياة العامة ،صادق المجلس الـتأسيسي بأغلبية مطلقة على دستور رحّب به جل المالحظين في الداخل والخارج على انه
سيقطع مع االستبداد والحكم الفردي ويفتح صفحة جديدة على طريق بناء الديمقراطية في البلد الذي دشّن الربيع العربي.
فقد حاول النص الجديد للدستور أن يكون عاكسا لكل القضايا التي تهم المجتمع ومنها ضمان الحريات والحقوق األساسية ومدنية الدولة وعالقة الدين بالدولة وحرية
المعتقد والضمير واستقالل القضاء وتحييد األمن والجيش والمحافظة على حقوق المرأة والسعي إلى المساواة التامة بين الجنسين عبر إرساء مبدأ التناصف في “المجالس
المنتخبة” .كما نص الدستور الجديد على إنشاء هياكل مستقلة تراقب مدى التزام السلطة الحاكمة بتكريس الحياد والديمقراطية .
ورغم ارتياحنا لما تضمنه الدستور من مبادئ وأسس ،يهمّنا الـتأكيد بعض النواقص ومنها:
• إن الدستور الجديد لم يشمل تنصيصا واضحا على حقوق األقليات العرقية والدينية،
• انه،ورغم الصيحات العديدة التي أطلقتها مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية  ،لم يقع التنصيص على إلغاء عقوبة اإلعدام واحترام الحق في الحياة،
• إن التوافقات التي سادت الجلسات األخيرة للمجلس التأسيسي لم تمنع من وجود فصول تفتح الباب على مصراعيه للتأويل  .وهنا ال نتحدث فقط عن الفصل
األول وعما إذا كان اإلسالم دين الدولة أم دين التونسيين  ،بل كذلك عن تأويالت الفصل السادس الداعي إلى “منع المس المقدس” ،دون تحديد محتوى
المقدس،
• انه ،ورغم وجود فصول واضحة في الدستور الجديد حول حرية النشر وحرية المعتقد واستقالل القضاء ،فان رئيس الحكومة السابق قد أعاد إحياء اإليداع
القانوني المسبق في النشر وذلك قبل استقالته بأيام،وان جابر الماجري المتهم “باإلساءة لإلسالم” الزال يقضي عقوبة السجن بسبع سنوات رغم الصيحات
العديدة التي أطلقتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المطالبة بإطالق سراحه ،وان استقاللية النيابة العمومية الزالت محل صراع بين السلطة التنفيذية
والهياكل المهنية للقضاة،
• إن الدستور الجديد هو خطوة ايجابية في مسار بناء الديمقراطية لكن يبقى حبرا على ورق ما لم ترافقه آليات ملموسة للتطبيق  ،ولنا في دستور 1959
واالنقالب على العديد من فصوله مثاال وعبرة،
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االفتتاحية )يتبع(

يبقى أن دور المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والحقوقية التي واكبت تطور صيغ الدستور في نسخه المتعددة وضغطت من اجل أن يصل إلى نسخته األخيرة،
محدد ،حتى تكرس هذه المبادئ الديمقراطية وتتطور ويمنع االنقالب عليها من أي طرف كان.

منظمات المجتمع المدني تطالب بتدويل قضية شكري بلعيد

أمضت أربعة عشرة جمعية ومنظمة حقوقية يوم األربعاء  12فيفري  ، 2014خالل ندوة صحفية بتونس العاصمة على طلب للتقاضي أمام المحكمة اإلفريقية
لحقوق اإلنسان في قضية الشهيد شكري بلعيد ،الذي مرّ على اغتياله أكثر من سنة دون أن تبوح القضية بكل إسرارها وتنهي الجدل القائم حول ظروف ومالبسات
هذا االغتيال السياسي.
وتضمّن التقرير الذي قدمته “المبادرة التونسية من أجل الكشف عن الحقيقة حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي” (ايرفا) وهيئة الدفاع تفسيرا
لدوافع هذا القرار ،نظرا إلى “عديد الخروقات التي سلطت على الحقوق األساسية المنصوص عليها بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب” وخاصة المساواة
أمام القانون والحق في الحماية ومنع انتهاك الحرمة الجسدية لإلنسان.
وتأمل الجمعيات الموقعة ان تقع مطالبة الدولة التونسية باإلسراع التخاذ جميع اإلجراءات القانونية قصد تتبع كل من تورط في هذه القضية  ،تحريضا أو تمويال أو
تنفيذا.
أما عن اإلجراءات التي ستتبعها اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب التي ستتسلم عريضة الشكوى  ،فإنها  ،حسب الدفاع ،ستدرس الوثيقة والمعلومات التي
تتضمنها وترى مدى مطابقتها للشروط القانونية التفاقيات المنظمة .
في صورة قبولها ،تحيلها إلى المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان التي تتولى النظر في كل الطلبات وتتخذ اإلجراءات المناسبة.
للتذكير فان تونس عضو باللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وصادقت على الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان منذ سنة  ،1983كما صادقت على البروتوكول
الخاص بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان .وهذه المواثيق تخوّل للمنظمات الوطنية اللجوء إلى اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان إذا ما وجدت اخالالت في سير
القضية أو التحقيق وطنيا.
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الملف  :تونس واالتفاقيات الدولية لحماية حقوق اإلنسان

بعد حصولها على االستقالل في  20مارس  ،1956انخرطت تونس في المنظومة الدولية من خالل عضويتها في منظمة األمم المتحدة في  12نوفمبر
 ،1956والتي كانت إحدى نتائجها المباشرة االنضمام إلى عدد كبير من المعاهدات الدولية والتصديق عليها ،بما في ذلك المعاهدات المتعلقة بحقوق
اإلنسان.
تتطرق هذه الورقة إلى تاريخ مصادقة تونس على أهم االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان ومدلولها على مستوى حماية حقوق اإلنسان واستخدام
هذه المصادقة من قبل األنظمة السياسية المختلفة التي تعاقبت على الحكم في تونس منذ االستقالل حتى يومنا هذا.
العالقات المتفاوتة مع اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان
تونس في عهد بورقيبة ()1956-1987
صادقت تونس المستقلة دون الكثير من التردد على أربع اتفاقيات رئيسية .ويتعلق األمر
باتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها ،التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم
المتحدة في ديسمبر  1948وصادقت عليها تونس في نوفمبر  ،1956واتفاقية مناهضة
جرائم الحرب المعتمدة في ديسمبر  ،1948المصادق عليها في نوفمبر  ،1956واالتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ( 1966المصادق عليها عام
 ،)1967والسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اللذان اعتمدتهما األمم المتحدة سويا في 16
ديسمبر  ،1966واللذان صادقت عليهما تونس في  18مارس  ،1969وتلتهما في جانفي
عام  1977اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري المعتمدة في نوفمبر .1973
وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير الذي أحرزته دولة مستقلة حديثا ،أثيرت العديد من
األسئلة حول التردد الذي ميز نظام بورقيبة في التصديق على االتفاقيات األخرى ذات الصلة
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بحقوق اإلنسان ،وخاصة البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في  16ديسمبر  ،1966والذي
يعترف بحق األفراد في تقديم شكاوى إلى لجنة حقوق اإلنسان ،واتفاقية مناهضة التعذيب ،التي اعتمدت في عام  1984وصادقت عليها تونس في
سبتمبر  ،1988واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،التي صادقت عليها تونس عام  ،1985أي بعد ست سنوات من اعتمادها من
قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر .1979
وعلى مستوى احترام تونس اللتزاماتها المنبثقة عن تصديقها على هذه االتفاقيات ،يمكن أن نسجل أنها أوفت بالتزاماتها في ما يخص تقديم
تقاريرها الدورية إلى مختلف هيئات المعاهدات المنشأة بموجب هذه االتفاقيات .فمقارنة مع بلدان أخرى ،ال يسجل تأخير يذكر في تقديم التقارير.
ومع ذلك ،لم تُؤخذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات بعين االعتبار إال جزئيا أثناء كل استعراض دوري لتونس .ورغم التطور الهام المسجل
على مستوى التشريعات الوطنية بشأن حقوق اإلنسان وتحسين الظروف المعيشية (التعليم والصحة والرعاية االجتماعية والشباب والنساء ،)...إال أن
الممارسة اليومية لم تكن في مستوى التطلعات من حيث احترام الحقوق المدنية والسياسية (حرية التعبير والتظاهر السلمي ،واالنتخابات والجمعيات
والحماية من التعذيب .)...فوجود الحزب الوحيد الذي يمارس السلطة والرئاسة مدى الحياة والحرمان من الحريات الفردية والسيطرة المحكمة للسلطة
التنفيذية على جميع جوانب الحياة اليومية للتونسيين ،كلها أمور لم تكن تعكس االلتزامات الدولية المعلن عنها .فمنذ عام  ،1968مورس القمع
على الطالب الشباب المنتمين لحركة “آفاق” ،الذين كانوا يحلمون بعالم أفضل لبلدهم ،و”اكتشف” العالم أن التعذيب كان على مر السنين ممارسة
شائعة في ظل حكم بورقيبة.
تونس في عهد زين العابدين بن علي ()1987-2010
لم يكن من قبيل الصدفة أن تكون أول اتفاقية تصادق عليها تونس بعد تولي بن
علي لمقاليد الحكم عام  1987هي تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،التي اعتمدتها األمم المتحدة في 10
ديسمبر  .1984وقد رفض بورقيبة دوما فعل ذلك من قبل ،خوفا من أن تصديقه على
تلك االتفاقية ،يعني بالضرورة اعترافه بجميع االتهامات الموجهة إليه بشأن الممارسة
المنهجية للتعذيب ضد المعارضين السياسيين .فموجات القمع ضد اليسار التونسي
منذ عام  ،1968والحركة العمالية عام  1978و ، 11984وفي وقت الحق ضد الحركة
اإلسالمية ،رافقها ممارسة التعذيب ضد كل معارض معتقل ،بمن في ذلك النساء. 2
وكانت مراكز التعذيب معروفة لدى الناشطين السياسيين و أفراد أسرهم ،كما كانت
سجون وزارة الداخلية هي األماكن التي يمارس فيها التعذيب على مرأى ومسمع من
وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على هذه الوزارة منذ استقالل البالد .فالتعذيب في عهد
بورقيبة تحدث عنه بإسهاب وفي شهادة صادمة الراحل أحمد العثماني ،الذي اعتقل عام
 1968وحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذة والذي تبقى معاناته من جراء التعذيب
الوحشي معاناة أسطورية .وشهدت هذه الفترة أيضا إطالق العديد من الحمالت الوطنية
والدولية ،التي قادتها خاصة الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان (تأسست سنة ،)1977
متهمة الحكومة التونسية
ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسانِ ،
بممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وخاصة ممارسة التعذيب بشكل ممنهج
وداعية إياها إلى التصديق على االتفاقية المذكورة.
وبمصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب في سبتمبر  ،1988أي بعد أشهر فقط من توليه مقاليد الحكم ،أراد بن علي تدشين فترة حكمه بخطاب
يطبعه التسامح وحقوق اإلنسان وببادرة رمزية “تقطع” مع الماضي األليم .غير أن السنوات التي تلت أكدت أن هذا النهج لم يكن إال وسيلة لكسب
الوقت ،واكتساب شرعية داخل البالد ومصداقية خارجها .فمنذ عام  ،1990سيتزايد القمع أوال ضد “اإلسالميين” و”اليسار الراديكالي” ،وبعد ذلك ضد
الديمقراطيين والنقابيين المنتمين لالتحاد العام التونسي للشغل والناشطين من الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان وغيرهم من المدافعين عن حقوق
اإلنسان ،ليطال في نهاية المطاف أي صوت منتقد أو معارض مثل الصحفيين والمحامين والقضاة ،وحتى المقربين من النظام. 3
1

أدى التعذيب إلى وفاة بعض النقابيين بعد اإلضراب العام في  26يناير/كانون الثاني .1978

 2أنظر “التعذيب في تونس  :شهادة أحمد العثماني ،حركة آفاق.
Quand les ossements livrent leur secret, MDE 13/016/2013 - octobre 2013 3
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ولمواجهة ردة فعل الرأي العام الوطني والدولي على سياساته القمعية ،قاد النظام ،الذي وصل قمة النفاق ،وبموازاة مع حملة القمع الموسعة ،حملة
إلغراء 4المجتمع الدولي من خالل جعل حقوق اإلنسان حصان المعركة ،يساعده في ذلك الوكالة التونسية لالتصال الخارجي ،التي أحدثها سنة .1990
وفي غضون بضع سنوات ،أصبحت تونس طرفا في االتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية المعتمدة في  10ديسمبر 1985
(المصادق عليها في سبتمبر  ،)1989والبروتوكولين اإلضافيين التفاقية حقوق الطفل المعتمدين في  25ماي ( 2000المصادق عليهما عام 2002
و ،)2003والبروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد في  6أكتوبر ( 1999التي وقعت المصادقة
عليه  ،)2008وفي مرحلة أخيرة ،صادقت تونس قبل سقوط بن علي على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المعتمدة في  13ديسمبر 2006
(المصادق عليها في أفريل  .)2008كما اعتمد أيضا دبلوماسية هجومية تجاه نظام األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان من خالل انتخابه بمجلس
حقوق اإلنسان في دورته األولى عام  ،2006وضمان وجود الخبراء 5التونسيين في آليات األمم المتحدة المختلفة ،والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات
المسؤولة عن حماية حقوق اإلنسان مثل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،ولجنة حقوق اإلنسان ،واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،ولجنة مناهضة التعذيب ،ولجنة حقوق الطفل ،ولجنة حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،وكذلك اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.
ومع ذلك ،نالحظ أن تصديق نظام بن علي على اتفاقيات حقوق اإلنسان تم بطريقة انتقائية ،وهو األمر الذي نزع صفة المصداقية على “خياراته التي
ال رجعة فيها” و”المبدئية” و”قناعاته” بالمبادئ العالمية لحقوق اإلنسان .وإذا كانت المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب قد تمت دون تحفظ منذ
عام  1988بسبب الحملة الدولية وقتها ،فإن االتفاقيات األخرى لم تلق نفس القدر من األهمية .ويتعلق األمر بالبروتوكول االختياري الملحق بالعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في  16ديسمبر  ،1966الذي يعترف باختصاص لجنة حقوق اإلنسان في “استالم ودراسة الرسائل
المقدمة من األفراد الداخلين في واليتها” ،ونظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في جويلية  ،1998والبروتوكول االختياري الثاني
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام المعتمد في ديسمبر  ،1989والبروتوكول االختياري الملحق
باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المعتمد في  18ديسمبر  ، 62002واالتفاقية
الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري المعتمدة في  20ديسمبر  ،2006والبروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية المعتمد في  10ديسمبر  ،2008الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الشكاوى المقدمة من األفراد.
وتكتسي كل المعاهدات المذكورة أعاله قيمة كبيرة في ما يخص الحماية الملموسة والفعالة لحقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب وتعطي
بعضها أساسا الحق لألفراد في تقديم الشكاوى للهيئات المعنية ضد الدولة .ويكشف عدم التصديق على هذه المعاهدات عن االنتقائية التي
تنتهجها الدولة في عالقاتها مع النظام الدولي لحماية حقوق اإلنسان ،وكذا مع المجتمع الدولي.
ورغم مصادقة تونس على كل هذه المعاهدات الدولية لحماية حقوق اإلنسان ،ورغم نشاطها على المستوى الدولي ،تميز الواقع على المستوى
الوطني باالنتهاكات الممنهجة لحقوق اإلنسان .ولم تتوقف العديد من هذه الهيئات الدولية المسؤولة عن حماية حقوق اإلنسان عن اإلعراب عن
قلقها إزاء عدم التنفيذ الفعال للمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات المذكورة أعاله .فعلى سبيل المثال ،وأثناء االستعراض الدوري لتونس في
ماي  ،1999أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها من وجود “فجوة واسعة بين القانون والممارسة” ،وصرحت أنها تشعر بالقلق بشكل خاص إزاء
التقارير التي تفيد بانتشار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة التي ترتكبها قوات األمن والشرطة ،وأسفرت في بعض
الحاالت عن وفاة أشخاص في الحجز .وباإلضافة إلى ذلك ،ساور اللجنة قلق بخصوص الضغوط وإجراءات التخويف التي يلجأ إليها المسؤولون لمنع الضحايا
من تقديم شكاوى .وعبرت اللجنة عن قلقها ألن عددا كبيرا من القوانين الحامية للمعتقلين في تونس الُتحترم في الممارسة .وفي دورتها الثانية
والعشرين (  17مارس  4 -أفريل  ،)2008شددت لجنة حقوق اإلنسان المكلفة باإلشراف على تنفيذ الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية على قلقها من عدم امتثال السلطات التونسية إلى معايير معينة من حقوق اإلنسان وخاصة في ما يتعلق بممارسة التعذيب،
وعدم احترام الحريات العامة ،و األحكام التعسفية وغياب استقالل القضاء .كما أوصى تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،في
عدة مناسبات ،تونس بسحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسجلت عدم احترام حقوق المرأة في تونس في
مستويات مختلفة.

4

قدمت تونس التبرعات لدعم عمل مكتب المفوض السامي منذ عام  ،1996وخاصة صندوق األمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق األمم المتحدة للتبرعات للشعوب األصلية

 5طلبت رئاسة الجمهورية من خبيرات وخبراء متمرسين من تونس تقديم ترشيحاتهم ،وأدى معظمهم مهامه بنزاهة وكفاءة مهنية.
 6البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ينص على “نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم ،لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المهينة”.
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يجدر التأكيد على أثر هذه التوصيات على المستوى التشريعي والتنظيمي .فقد تم تمرير العديد من القوانين من قبل مجلس النواب ،مستأنسا في
ذلك بمختلف االتفاقيات التي صادقت عليها تونس والتوصيات التي صاغتها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات .ومع ذلك ،من المؤسف عدم وجود
تأثير على الحياة اليومية للتونسيين والتونسيات بسبب غياب اإلرادة السياسية لدى السلطات التونسية آنذاك.
وعلى صعيد آخر ،ال يتم قياس مدى التزام دولة ما بنظام معاهدات األمم المتحدة فقط بالتصديق على االتفاقيات الدولية ولكن أيضا باحترام تلك
الدولة اللتزاماتها التي تعهدت بها بكامل سيادتها ووفقا لالتفاقيات المصادق عليها .ومن بين هذه االلتزامات ،هناك أوال تقديم تقارير منتظمة
إلى الهيئات المسؤولة عن تنفيذ االتفاقيات وتنفيذ توصياتها .وفي هذا الصدد ،حافظت تونس على بعض التزاماتها ،حيث قدمت تقاريرها المختلفة
بشكل منتظم تقريبا وبحرفية مضللة ،إال أن اتفاقية مناهضة التعذيب شكلت االستثناء الوحيد ،حيث لم يتم تقديم التقرير الثالث الذي كان مقررا
عام  1997إال في نوفمبر . 72009
وغالبا ما تستغل بعض الدول التأخير في تقديم التقارير من أجل تأخير نشر توصيات هيئة المعاهدة المعنية .ويمكن أن يمنع غياب التوصيات
الفاعلين اآلخرين المعنيين بحالة حقوق اإلنسان في تونس ،كالمحاكم والمنظمات غير الحكومية واألفراد من االعتماد عليها في النضال ضد الظلم
أو أي انتهاك .وفي غياب المالحظات والتوصيات الصادرة عن هذه الهيئات ،المعترف لها عالميا باالستقاللية والموضوعية ،سيتم إضعاف أية مطالبة
باإلصالحات أو جبر لألضرار .وفي حالة تونس ،ينطبق ذلك بشكل خاص على العهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية (حرية التعبير وتكوين
الجمعيات واالحتجاج السلمي ،والحق في محاكمة عادلة ،واستقالل القضاء )...وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب. 8
وإذا كان تعاون تونس في عهد بن علي مع هيئات المعاهدات ضعيفا ويتميز بالنفاق ،فإن التعاون مع نظام اإلجراءات الخاصة للجنة حقوق اإلنسان
غير موجود تقريبا .فمنذ إنشاء نظام اإلجراءات الخاصة عام  ، 101979لم تستجب تونس أبدا بشكل إيجابي لطلبات زيارة البالد ،باستثناء المقرر الخاص
المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ( ، )111999والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق
مكافحة اإلرهاب (جانفي  ، )122010فيما تم تجاهل طلبات المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين المعبر عنها سنة  1997و2002
و ،2004وطلبات المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة .وأظهرت الحكومة التونسية تمكنا من قواعد اللعبة مع آليات األمم المتحدة المختلفة من خالل تبني خطاب
عام ملتزم بحقوق اإلنسان مع تأجيل أية تدابير ملموسة الحترام حقوق اإلنسان على أرض الواقع إلى أجل غير مسمى.
9

تونس بعد  14جانفي 2011
لقد شكلت حقوق اإلنسان منطلق ثورة جانفي  2011التونسية ،حيث إن األحداث التي
تلت سقوط نظام بن علي جاءت لتأكد تشبث الشعب التونسي بقيم حقوق اإلنسان
وبدولة القانون والتزامه بها ،حتى ال تتكرر في المستقبل االنتهاكات التي عانى منها في
الماضي .فالعديد من العوامل ،الداخلية والخارجية ،دفعت مختلف الحكومات المتتالية بعد
 14جانفي  2011للمشاركة في تعزيز احترام حقوق اإلنسان.
فقد التزمت الحكومة االنتقالية األولى ،تحت ضغط المجتمع المدني والقوى السياسية،
وعلى الرغم من ظهور قوى جديدة معادية لحقوق اإلنسان ،بالتصديق على االتفاقيات
الدولية التي كانت ،لعدة سنوات ،موضوع التوصيات الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب
معاهدات ومجلس حقوق اإلنسان وإجراءاته الخاصة .وبالتالي ،فإنه في  19فيفري ،2011
بعد شهر تقريبا من سقوط نظام بن علي ،أعلنت تونس مصادقتها على مجموعة
من االتفاقيات والبروتوكوالت األكثر أهمية في مجال حقوق اإلنسان .ويتعلق األمر

7

كانت العالقات مع لجنة مناهضة التعذيب متوترة جدا منذ عام  ،1995عندما قدم السيد خالد بن مبارك شكوى ضد الحكومة التونسية في أعقاب وفاة فيصل بركات الناجمة عن التعذيب.

 8لحسن الحظ ،وضعت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات مثل لجنة حقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب على مر السنين أساليب عمل جديدة سمحت لها بدراسة حالة حقوق اإلنسان في البلدان رغم عدم تقديم التقرير الوطني .ولم يتم تطبيق هذه
األساليب في حالة تونس.
 9تحولت لجنة حقوق اإلنسان إلى مجلس حقوق اإلنسان منذ عام .2006
 10يدعون كذلك الخبراء المستقلون أو المقررون الخاصون.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G00/112/73/PDF/G0011273.pdf?OpenElement 11
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/179/34/PDF/G1017934.pdf?OpenElement 12
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باالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء ألقسري ،والبروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(االعتراف بتقديم الشكاوى الفردية) ،ونظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ،واالتفاقية بشأن امتيازات وحصانة المحكمة الجنائية
الدولية ،وأخيرا البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة .وحتى تصبح
الصورة مكتملة ،وبفضل التعبئة التي قامت بها المنظمات المدافعة عن حقوق اإلنسان والحركة النسائية ،ستصل تونس مرحلة جديدة عندما ستسحب
في  24أكتوبر  2011تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 13
وبالتوازي مع التصديق على هذه االتفاقيات الهامة ،قبلت تونس منذ فيفري  2011التوصية التي قدمتها المفوضة السامية لحقوق اإلنسان
جانفي  2011المتعلقة بتوجيه دعوة مفتوحة ودون قيد أو شرط لجميع المقررين الخاصين 15التابعين لمجلس حقوق اإلنسان وافتتاح مكتب
للمفوضية السامية في تونس .وفي غضون ثالث سنوات ،ستستضيف تونس سبعة مقررين خاصين  ،وسوف تساعد التقارير ،التي أعدها هؤالء
المقررون الخاصون ،وكذلك الحوار ،الذي نشأ بينهم وبين السلطات التونسية ،على تعزيز المكاسب ،والتي ال تزال غير مرضية ،في مجال حقوق
اإلنسان .و نذكر على وجه الخصوص الدور الذي قام به “المقرر الخاص المعني بحاالت التعذيب” في مجال التشريع الجديد بشأن التعذيب ،والدور الذي
قام به “المقرر الخاص المكلف بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب” في المناقشات الجارية في المجلس الوطني التأسيسي حول تعديل قانون مكافحة
اإلرهاب ،وكذا الدور الذي لعبه “المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة و الجبر وضمانات عدم التكرار” في مجال القانون الذي اعتمدته مؤخرا
الجمعية التأسيسية بشأن العدالة االنتقالية .وفي ما يخص مكتب المفوضية السامية ،فقد كان دوره دور مساند ،رحب به جميع الفاعلين الوطنيين
والمراقبين الدوليين ،في اإلصالحات الجارية وفي الوقت نفسه عمل على تغيير النهج الذي اعتمده الفريق التونسي لنظام األمم المتحدة قبل الثورة،
وهو النهج الذي انتقده بشدة المجتمع المدني و عدد من المدافعين عن حقوق اإلنسان. 16
14

في

أية ضمانات لحقوق اإلنسان في المستقبل؟
ينبغي التذكير بأنه على الرغم من المكاسب التي تحققت على مستوى التصديق على
الصكوك الهامة ،لم يتم حتى اآلن التطرق إلى العديد من المعاهدات الدولية األخرى
لحقوق اإلنسان .ويتعلق األمر باالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين
وأفراد أسرهم ،والبروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام والبروتوكول االختياري الملحق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الذي يعترف بحق
األفراد في تقديم شكاوى إلى اللجنة المعنية والبروتوكول االختياري الملحق باتفاقية
حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البالغات .كما ينبغي النظر في بعض اتفاقيات منظمة
العمل الدولية واليونسكو أو تلك التي وضعت في إطار االتحاد األفريقي في أسرع وقت
ممكن .ومن شأن التصديق على هذه االتفاقيات أن يرسّخ اإلنجازات التي تحققت سابقا.
فالبلد الذي يفخر بكونه استطاع إسقاط الدكتاتورية ال ينبغي أن يتردد في تعزيز هذا
االتجاه .وبالتوازي ،يجب على تونس بناء عالقات جديدة مرتكزة على الشفافية والثقة
المتبادلة مع جميع اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان .وينبغي أن تقدم التقارير
الدورية بشكل منتظم وأن تسمح للمقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق اإلنسان
بإجراء زياراتهم دون أي عائق .كما ينبغي النظر في التوصيات الصادرة عن مختلف هيئات
المعاهدات والمقررين الخاصين وأخذها بشكل جدي في صياغة السياسات الوطنية
للتنمية .وال ينبغي للسلطات أن تضايق األفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم
شكاوى إلى مختلف الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو التي تتعاون مع منظومة األمم
المتحدة.

13

لسوء الحظ ،لم يتم إشعار األمين العام لألمم المتحدة رسميا .وعليه ،فإن التحفظات تبقى سارية المفعول على الصعيد الدولي.

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TN/OHCHR_Assessment_Mission_to_Tunisia_fr.pdf 14
 15المقرر الخاص المعني بحاالت التعذيب ،والمقرر الخاص المكلف بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب ،والمقررة المعنية بحالة حقوق اإلنسان ،والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات ،والمقرر الخاص المعني
بالحق في التعليم؛ والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة .والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
16

The Tunis imperative, Navi Pillay, see this link http://www.un.org/en/events/humanrightsday/2011/op-ed.shtml
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ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

C.R.L.D.H.T

فيفري 2014

وتكتسي المصادقة على المعاهدات الدولية لحماية حقوق اإلنسان أهمية كبرى ،ألن هذه المعاهدات ،بمجرد التصديق عليها ،ينبغي أن تدمج بشكل
أو بآخر في القانون المحلي وفقا لمبدأ سمو االتفاقيات الدولية على القانون الداخلي ،مما يسمح للمحاكم باإلحالة عليها واالعتماد عليها في أحكامها،
وهو األمر الذي لم يتحقق منذ استقالل البالد.
إال انه ورغم وجوب التنصيص على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون المحلي بشكل ال لبس فيه  ،فان الدستور الجديد الذي صادق عليه المجلس
الوطني في أواخر جانفي  2014لم يكرّس ذلك ،حيث احتلت القوانين الدولية مرتبة أدنى من النص الدستوري الوطني.
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي على السلطات التونسية أن تبرهن على وجود التزام قوي وإرادة سياسية دون التفاف ،من خالل اعتماد اإلجراءات التشريعية
والسياسات العامة الالزمة ،بما في ذلك بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،مثل اللجنة العليا لحقوق اإلنسان والحريات ،بهدف التنفيذ الفعلي
للمعاهدات المصادق عليها ومعاييرها. 17
كما يتعين على المجتمع المدني التونسي والدولي ،والذي لعب دورا رائدا في الشجب العلني النتهاكات حقوق اإلنسان التي مارسها النظام السابق ،أن
يبقى متيقظا ضد أي انحراف أو ممارسة شمولية لتقليص المكاسب التي تحققت بفضل المئات من الشهداء و الضحايا .وينبغي أن تكون هذه اليقظة
بنفس الدرجة في مواجهة الفاعلين الجدد الذين ظهروا بعد  14جانفي  2011والذين يحاولون تقويض هذه اإلنجازات باسم خصوصية ثقافية أو
دينية معينة أو باسم مبدأ السيادة الوطنية.

http://www.fidh.org/IMG/pdf/cij-fidh_notejuridiquedesc_tunisie.pdf 17
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