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ملخّص
تسّببت جائحة كوفيد  19 -أزمة كونّية غير مسبوقة ﳑّا دفع
بالّدول إﱃ اّتخاذ تدابير صحّية تقييدّية أثّرت بشكل ﻻ يستهان به
على حياة اﻵﻻف من اﻷفراد .ومن بين اﻷشخاص اﻷشّد تضّررا من
هذه القيود ،ﳒد اﳌنتمين.ات إﱃ اﻷقليّات وهم.نّ اﻷكثر تعّرضا إﱃ
اﳌخاطر بسبب حالة الّضعف الّتي يعرفـ.و.نها مسبقا ،والّتمييز
والّظلم اﻻجتماعيّ .ولقد أثبتت عّدة تقارير 1دوليّة ،هذا اﻷثر غير
اﳌتناسب اﳌنجّر عن أزمة كوفيد  19 -الّصحيّة على حقوق الفئات
الهّشة ،حيث أّكدت على عدم اﳌساواة ﲡاه الّﻼجئين.ات
واﳌهاجرين.ات.
ومواصلة لهذه الّدراسات ،سعى هذا التّقرير إﱃ ﲢليل أثر اﻷزمة
الصحية النّاﲡة عن كوفيد  19 -والّتدابير التّقييدّية اﳌنجّرة عنها،
على وضع اﻷقليات والفئات اﳌستضعفة ﰲ تونس ،وذلك باعتماد
مقاربة موضوعها مدى تمتّع هذه الفئات باﳊقوق واﳊرّيات أثناء
اﳉائحة .وتهدف هذه الّدراسة إﱃ تقديم تقرير حول اﻵثار العديدة
حة
للجائحة على اﳊقوق اﻻقتصادّية واﻻجتماعّية واﳊّق ﰲ الّص ّ
واﳊّق ﰲ الّنفاذ إﱃ اﳌعلومة واﳊّق ﰲ الّتعليم واﳊقّ ﰲ العدالة
واﳊّق ﰲ اﻷمن والّسﻼمة اﳉسدّية واﳌعنوّية.
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ن التدابير الطْارئة التي اّتخذتها
تنطلق فرضيّتنا من فكرة مفادها أ ّ
ي وﻻ
الّدولة التّونسيّة أّثرت بشكل كبير على عموم الّشعب التّونس ّ
سيما اﳌجموعات اﻷقلّية واﻷشخاص ﰲ حالة الهشاشة .كما أّكد
بحثنا الوثائقيّ واﳌسح اﳌيداﱐ الذي قمنا به فرضّيتنا تلك .إذ تثبت
اﳌعطيات أنّ اﻷقلّيات واﳉماعات اﻷكثر ضعفا وتهميشا هي الّتي
تعّرضت لضرر أشّد ،وأنّ اﳉائحة زادت ﰲ تعميق الّتفاوتات
اﳌوجودة ﰲ اﳌجتمع.
نوّد اﻹشارة إﱃ أنّ هذه الّدراسة تظّل ﳏدودة لسبيبين رئيسين:
نقص ﰲ وفرة اﳌعطيات الّرسمّية التي تقّدمها الهياكل اﳊكومية
واﳌرّتبة حسب اﳌجموعات اﻻثنّية والّلغة والّدين واﻹعاقة
ﳑن
وخصائص أخرى ﳏفوظة؛ وعدد ﳏدود ﳌمثّلي اﳌجتمع اﳌدﱐ ّ
ي ع لى
قمنا باستشارتهم ،اﻷمر الّذي ﻻ يسمح بصياغة تقرير مبن ّ
بحث كميّ.
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مقّدمة
منذ حواﱄ عشر سنوات ،تزايد عدد الّدراسات 2الّتي تتناول بالبحث
وضعيّة اﻷقليّات و/أو اﳌجموعات اﳌستضعفة 3ﰲ تونس ،بعد
ي عن مسألة اﻷقليّات ﰲ البﻼد.
سنين من تغافل البحث العلم ّ
وبالفعل ،فإنّ اﳌؤلّفات العلمّية حول هذه اﳌسألة ُتعّد حديثة نسبيّا،
كما تﻼحظ مها عبد اﳊميد ،إذ أنّ مفهوم اﻷقلّية قد «حُذف» من
الّسياسة التّونسيّة ما بعد اﻻستعمار:

إحداث زخم ﰲ البحوث حول ﳐتلف اﳌجموعات اﻷقليّة أو التي يتم
إقصاؤها .وتؤّكد هذه الّدراسات على وجود وترسيخ التّفاوتات
وأشكال التّمييز ﰲ اﳊقوق واﳊرّيات بالنّسبة إﱃ اﻷشخاص
اﳌنتمين إﱃ اﻷقلّيات أو الفئات اﳌستضعفة .كما تبرز التّقارير
تعّرض الفئات إﱃ حاﻻت عنف عديدة تهّدد سﻼمتها اﳉسدّية
واﳌعنوّية.

ي أو
«إ ّ
ن اﻻنتماء إﱃ ﳎموعة ،أو حتّى إﱃ ﳎتمع قبل ّ
عشائرّي ،قد تّم ﳏوه بصورة منهجّية ﰲ سبيل اﻷّمة
الواحدة .كان بورڤيبة ﳐترع «الّتونسة» اّلتي ﱂ تعترف
إّﻻ بأّمة واحدة غير قابلة للّتجزئة تضّم شعبا ُيفترض أّنه
متجانس ( )...ﲢت حكم بن علي ،تواصلت فكرة وجود
حد وحملها اﳊزب الواحد (أو
تونس العظمى والّشعب اﳌو ّ
لذي كان يدعي أنه يمثل جميع التوانسة4».
يكاد) ا ّ
ّ ّ
ّ
ّ

وبصفة عاّمة ،ترسم الّدراسات واﻷبحاث اﳌختلفة لوحة ﳏيّرة حول
ما يقع من انتهاكات ﳊقوق اﻹنسان وحقوق اﻷقلّيات ،وذلك على
الّرغم من ﳏاوﻻت لتقديم اﳊماية القانونيّة لبعض الّشرائح ،ﻻ
سيما منها الّسود واﻷشخاص ذوي اﻹعاقة.

أّما فترة ما بعد الثّورة ،فقد اّتسمت بانفتاح النّقاش العاّم على
موضوع الُهوّية الّتونسّية وبانتشار مطالب اﻷشخاص اﳌعنيّين
وتنّظمهم ﰲ جمعيّات وجماعات .أسهمت ظاهرة البروز تلك ﰲ

انطﻼقا من هذا اﻷساس ،ﱂ تؤّد اﻷزمة الّصحيّة والّسياسات
العمومّية التي ُوضعت جملابهتها سوى إﱃ زيادة ﰲ حّدة الّتفاوتات
ﻼ.
وأشكال التّمييز ،متسّببة بهذا الّشكل ﰲ تدهور وضع متأّزم أص ً
لقد أراد هذا البحث قياس أثر اﳉائحة والّسياسات العموميّة على
وضعّية اﻷشخاص اﳌنتمين إﱃ اﳌجموعات اﻷقلّية واﳌعتبرة أقلّية
ﰲ تونس.
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اﻷقليّات ﰲ تونس قبل اﳉائحة:
استعراض للوضع العامّ
ﰲ تونس ،ﻻ يزال اﻻنتماء إﱃ ﳎموعة أقلّية أو التي يتم إقصاؤها
مرادفا لﻺقصاء اﻻجتماعي واﻻقتصادّي والقانو ّ
ﱐ والّسياسيّ
والثّقاﰲ ،كما أنّ بعض عناصر هذه اﳌجموعات قد تراكم عّدة
أشكال تتسّبب ﰲ إقصاءها .إذ تتفاقم أشكال الّتمييز عندما تضاف
إليها عوامل أخرى مثل الّسنّ واﳉندر ،لذلك يجدر اﻻنتباه إﱃ اعتماد
مقاربة تقاطعيّة ﰲ ﲢليل وضعّية كّل ﳎموعة معّينة ،ﻻ سيما فيما
يتعلّق بالعنف اﳌسلّط عليها .إنّ النّساء ،اﳌتطابقات ﰲ الهوّية
اﳉندرّية 5أو العابرات (الّترانس) ،يتعّرضن بصفة أكبر إﱃ تقاطع ﰲ
أشكال العنف اﳉندرّي مع العنف اﳌرتبط بالعنصرّية أو رهاب
اﳌثلّية أو االّتحيّز 6ضّد اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ،على سبيل اﳌثال.
كما أّنه من اﳌمكن أن يتعّرض بعض اﻷشخاص إﱃ أشكال متنّوعة
من التّمييز التّراكميّ بسبب اﳉمع بين أصولهم ،ميولهم اﳉنسيّ،
هوّيتهم اﳉندرّية أو إعاقتهم .بناء على اﳌعطيات اﳌتاحة
واﳌستخلصة من استعراض الوثائق ،سنحاول مراعاة اﳌقاربة
التّقاطعيّة قدر اﻹمكان.
ي ﻻ يعتمد إطارا قانونيّا
من اﳌهمّ أن نﻼحظ أنّ التّشريع الّتونس ّ
ﳏّددا يهدف إﱃ تعزيز وحماية جميع اﻷقليّات ،ومع ذلك ،فإنّ
بعضها تتمتّع بحماية قانونيّة قد تسمح لها باﳌطالبة بحقوقها
وحّرّياتها ،مثل ﳎموعات الّسود أو اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ،سنعود
ي لسنة  2014يمنح
ﻻحقا على هذه اﳌسألة .غير أنّ الّدستور التّونس ّ
بعض اﳊقوق واﳊرّيات ﳉميع اﳌواطنين.ات بما ﰲ ذلك
اﳌنتمين.ات إﱃ اﻷقليّات :اﳊّق ﰲ الّصحّة (الفصل  ،)38ﰲ التّربية
(الفصل  ،)39ﰲ الّشغل (الفصل  ،)40ﰲ حرّية اﳌعتقد (الفصل ،)6
ﰲ الّسكن الّﻼئق (الفصول  21و 24و 44و 45و ،)48ﰲ النّفاذ إﱃ
اﳌعلومة (الفصل  )32وﰲ العدالة .كذلك ،يحمي الّدستور (الفصل
 )46والقانون عدد  ،2017-58النّساء من العنف اﳉندرّي ،سواء
كنّ منتميات إﱃ اﻷقليّات أو الفئات اﳌستضعفة أو ﱂ يكّن كذلك.
وعلى الّرغم من وجود هذه الفصول ﰲ الّدستور ،فإنّ غياب ترسانة
قانونيّة وسياسة عمومّية شاملة ﻻ تزال تمّثل عائقا أمام تفعيل هذه
اﳊقوق واﳊرّيات ،وهذا اﻷمر يشمل جميع اﳌواطنين.ات.
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ﳎموعات اﻷمازيغ ﰲ تونس
ﰲ تونس وإﱃ يومنا هذا ،ﱂ يتحّصل اﻷمازيغ ،سكّان منطقة شمال
إفريقيا اﻷصليّون ،على اﻻعتراف الّثقاﰲ واللّغوي عبر وضع أطر
قانونّية وسياسة عمومّية تضمن حماية لغتهم وثقافتهم وتثمينها.
ن وضع اﻷمازيغ أكثر تعقيدا
باﻹضافة لغياب اﻻعتراف القانوﱐّ ،فإ ّ
ﰲ تونس منها ﰲ البلدان اﳌجاورة ،ﻷنّ «اﳌناطق الّناطقة بالّلغة
اﻷمازيغيّة ﳏدودة جّدا (باﻷساس جربة ومطماطة وتطاوين) ،وعدد
اﳌتحّدثين بها ﰲ انخفاض مستمّر» ،7وتصّنف «الّشلحة» ،وهي نوع
من التّمازيغيت (الّلغة اﻷمازيغيّة) اﳌستعملة أساسا ﰲ تونس ،كلغة
مهّددة بالّزوال وﻻ يتكّلمها ﰲ يومنا هذا أكثر من 50.000
شخص»8.
ي
كما يواجه اﻷمازيغ أيضا مشاكل اﻹقصاء اﻻقتصادّي واﻻجتماع ّ
ﰲ .حسب الّتقرير البديل اّلذي قّدمه اﳌؤتمر اﻷمازيغيّ العاﳌي
والثّقا ّ
ﰲ  ،2016فإنّ «موقف تونس الّرسمي اﳌتعلّق باﳌسألة اﻷمازيغيّة،
هو وبكلّ بساطة أنّ هذه اﳌسألة غير موجودة» .9وفقا لهذا التّقرير،
فإنّ هذا اﳌحو لﻸمازيغّ.يات يتجّلى بشكل أكبر ﰲ كون الّدستور ﻻ
يعترف بلغتهم« :تونس دولة ( ،)...اﻹسﻼم دينها ،والعربيّة لغتها»
ص الّضوء على ﳐتلف أحكام التّشريع
(الفصل  .)1كما يسّلط الن ّ
والّدستور اّلتي تؤّثر عليهم.نّ ،ﻻ سيما من خﻼل إبراز ﳏّددات الهوّية
ن ؛ وكذلك الّشأن اﳌتعّلق باﻻنتماء اﳊضارّي
اّلتي ﻻ تشمل هويّتهمّ .
ي» اﳌنصوص
ي واﻹسﻼم ّ
ي والعرب ّ
«على اﳌستوى الوطنيّ واﳌغارب ّ
ي
عليه ﰲ قانون حماية الطّفل لعام  1995أو اﳌيثاق الوطن ّ
التّونسي لعام  ، 1988والّذي استبعد بالفعل الهوّية اﻷمازيغية.
ويشير كذلك إﱃ بعض أشكال التّمييز اﳌتعّلقة باﳊّق ﰲ الّتعليم
لﻸطفال اﻷمازيغ؛ وبحقّ النّفاذ إﱃ اﳌعلومة بسبب عدم توّفر
اﳌعلومة بالّلغة اﻷمازيغّية؛ وبحظر اﻷسماء اﻷمازيغيّة (مرسوم عدد
 85اﳌؤّرخ ﰲ  12ديسمبر  ،)1962واّلذي ألغي مؤّخرا10؛ وباﳊّق
ﰲ التّعبير الّثقاﰲّ بلغتهم؛ وباﳊّق ﰲ الّسكن الّﻼئق واﳊفاظ على
التّراث ﰲ القرى اﻷمازيغيّة (إذ ّسهل النّزوح تدمير معمارهم
الّضارب ﰲ القدم)؛ وأخيرا باﳊقوق اﻻقتصادّية ،حيث أّنهم يعيشون
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ﰲ مناطق ضمن اﻷكثر فقرا ﰲ تونس .وُيضاف إﱃ هذا التّمييز
ي مناهض لﻸمازيغ مليء بالتّحيزات والّصور
«خطاب سياسيّ ودين ّ
النّمطّية (يقال إنّ اﻷمازيغ متأّخرون ،متوحّشون ،يهود ،مسلمون
سّيئون ،انفصالّيون  ،11»)...وهو أمر ﻻ يعاقب عليه القانون.

اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ﰲ تونس
ن ذوي
حسب تقرير اﳌعهد الوطني لﻺحصاء 12سنة  ،2014فإ ّ
اﻹعاقة يمثلّون  ٪2.2من الّسكان التّونسّيين ،أي حواﱄ  241ألف
ي وفًقا
نسمة ،فيما تبلغ هذه النسبة  ٪15على اﳌستوى العاﳌ ّ
ﳌنّظمة الّصحة العاﳌّية .13ويبقى هذا الّرقم موضع تساؤل من قبل
ضح منّظمة الّصحة العاﳌّية،
العديد من الكيانات التّونسّية :كما تو ّ
فإن معظم البلدان الناميّة تصدر دوما معّدًﻻ أقّل من مثيله ﰲ
البلدان اﳌتقّدمة ،نظًرا ﻻكتفائها بجمع بيانات تتعلّق فقط بمجموعة
ي
من «اﻹعاقات اﳌحدودة» .ومع ذلك ،وبحسب اﳌعهد الوطن ّ
لﻺحصاء ،فإنّ الّسبب ﰲ اﳊصول على معّدل منخفض ﻻنتشار
اﻹعاقة ﰲ تونس ،يكمن ﰲ «وجود خلل ﰲ عملّية تسليم
اﻻستبيانات على اﳌيدان» ،14وليس ناﲡا عن نوع اﻻعتﻼﻻت اّلتي
تؤخذ بعين اﻻعتبار.
باﻹضافة إﱃ اﳌشكلة العاّمة للتّعداد الّسكاﱐ لهذه الفئة ،هناك
مشكلة الّتسمية وتعريف اﻹعاقة ﰲ النّظام القانوﱐ التونسي ،والتي
صلة جوهرّيا مع الشخص اﳌعاق»،15
بموجبها تكون اﻹعاقة «متأ ّ
وهو ما ﻻ يتوافق مع اﳌعايير الدولية.
خﻼفا للفئات اﻷخرى ،يتمتّع اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة بحماية
ن العديد من
تشريعّية متطّورة إﱃ حّد ما ،غير أّنه يجدر اﻹشارة إﱃ أ ّ
هذه اﻻمتيازات ﻻ تطبّق ﰲ اﳌمارسة العمليّة.
تونس من أوائل الّدول الّتي سّنت ،ﰲ  ،1960تشريعات لفائدة
اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة من أجل حماية «اﳌكفوفين والّصّم
واﻷشخاص القاصرين ذهنيّا» .16ثّم ،تّم توسيع نطاق هذه اﳊماية
ﰲ  1981وﰲ  2005مع إصدار القانون اﳉديد اﳌتعلّق بالنّهوض
باﻷشخاص اﳌعوقين وحمايتهم ،وبعد ذلك ،باﳌصادقة على اتفاقية
اﻷﱈ اﳌتّحدة ﳊقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ﰲ سنة  .2008إذا
ن اﻹطار
كانت جمعيّات اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ﰲ تونس تعتبر أ ّ
ي قابل للتّحّسن ،فإنّ اﻷمر يتعلّق أكثر بالّسهر على تطبيق
التشريع ّ
1
7
القوانين اﳌوجودة واحترامها .
أّما فيما يتعّلق بأشكال الّتمييز ،فيعاﱐ اﻷشخاص التّونسّيون من
ذوي اﻹعاقة من البطالة أكثر من غيرهم.

ن هذا اﳌعّدل أعلى بضعفين إﱃ
فحسب منّظمة الّصحة العاﳌّية ،فإ ّ
ثﻼثة أضعاف لدى هاته الفئة من الّسّكان ،ما يعني أنّ «معّدل
البطالة بين اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ﰲ تونس يتراوح بين ٪30
و .18»٪4أحد اﻷسباب والّتي كثيرا ما ُتق﮲دم لتفسير هذا الوضع ،هو
أّنهم يحظون بفرص أقلّ للتّعليم .نذّكر أّنه ،وحسب دراسة أجرتها
اليونيسف عام  ،2012يوجد هناك «انتشار لﻸميّة بنسبة  ٪55بين
اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ،منهم  ٪43ذكور و ٪57إناث» .19كما
يتعّرض اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة إﱃ الّتمييز ﰲ اﳊّق ﰲ النّفاذ إﱃ
اﳋدمات والنّقل واﳌؤّسسات العمومّية ،واّلتي ﻻ تملك أغلبها مرافق
تﻼئم احتياجاتهم (اﳌمّرات اﳌائلة ،لغة براي ،لغة اﻹشارة...إلخ).
وبذلك ﻻ يمكن الوصول إليها.20
كما تؤّكد اﳉمعيات على أنّ هذه الفئة تواجه صعوبات ﰲ الّنفاذ إﱃ
العدالة (ﻻ توجد أماكن إقامة معقولة أو موظفين قادرين أو مدربين
على التدخل حسب إعاقة الشخص) ،ووسائل النّقل العموميّ ،والبنية
التّحتية ،واﳌعلومات عبر اﻹنترنت ،21فضﻼً عن «الصعوبات ﰲ
اﻻستفادة من اﳌساعدات التقنية واﻷطراف اﻻصطناعية
اﳌناسبة».22

ﳎتمع اﳌيم/عين
من بين اﳌجموعات اﳌستهدفة ﰲ هذا الّتقرير ،يظّل اﻷفراد اﳌنتمون
إﱃ ﳎتمع اﳌيم/عين ﰲ تونس الوحيدين اّلذين يخضعون للّتجريم
القانوﱐّ وللتّمييز اﳌؤّسساتيّ الّذي ينجّر عنه .إذ يعاقب الفصل 230
من اﳌجّلة اﳉزائّية اﳌمارسات اﳉنسّية بين شركاء من نفس
اﳉنس 23بالّسجن ﳌّدة تتراوح بين سنة وثﻼث سنوات .وﻻ يزال
اﻷشخاص اﳌشتبه ﰲ تعاطيهم ﳌمارسات جنسّية مثلّية ،يتعّرضون
ﻷعمال التّعذيب  -اﻻختبار الشرجي القسري  ،-بالّرغم من أنّ تونس
كانت قد تعّهدت بوضع حّد لهذه اﳌمارسات خﻼل اﳌراجعة الدورّية
الّشاملة ﰲ سنة  24.2017يمنع هذا اﻹطار القانوﱐّ التّمييزّي
العديد من اﳊصول على حقوقهم :حقّ الّتعبير ،النّفاذ إﱃ العدالة،
اﳊّق ﰲ الّصحّة ...إلخ.
وفًقا لتقرير حديث لبرنامج اﻷﱈ اﳌتحدة اﻹنمائي ،25يتّم سنوّيا
إصدار حواﱄ مائة حكم على أساس الفصل ( 230اﳌصدر :وزارة
العدل) ويقال أنّ هناك  1917شخًصا أدينوا باﳌثلية اﳉنسية
وُسجنوا بين  2008وجوان من سنة  .2020ومع ذلكُ ،تستخدم
أيًضا نصوص قانونّية أخرى لتجريم اﻷشخاص من ﳎتمع
اﳌيم/عين ،وﻻ سيما الفصل  226مكرر اﳌتعّلق باﻻعتداء على
اﻷخﻼق اﳊميدة ،والفصل  231اﳌتعلّق باﻻشتغال باﳉنس،
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والفصل  125اﳌتعلّق بإهانة موظّف عموميّ ،والفصل  226اﳌتعلّق
بالتجاهر بالفحش26.
ّ
ﱐ منذ خمس سنوات ،باﻹبﻼغ عن
تعّهدت منظّمات اﳌجتمع اﳌد ّ
العنف والتمييز الّذي يعاﱐ منه ﳎتمع اﳌيم/عين .وﰲ 27،2018
ّ
نشرت ثﻼث جمعيات تونسّية أّول دراسة حول العنف اﳌسلّط على
ﳎتمع اﳌيم/عين .28وتبرز نتائجها وجود عنف شامل ومنهجي ﰲ
مكان العمل وﰲ الّشارع وداخل اﻷسرة ،وعلى يد الشرطة وﰲ
اﻹنترنت ،إلخ .سنوّيا ،تؤّكد البيانات التّي جمعتها شبكة نقاط
مناهضة التّمييز استمرار العنف والتمييز اّلذي يتعّرض إليه أفراد
ﳎتمع اﳌيم/عين .باﻹضافة إﱃ ذلكُ ،ينتهك كذلك حّقهم ﰲ الّشغل،
إذ تواجه  ٪43من اﳊاﻻت بسبب ميولها اﳉنسيّ ،عدم اﳌساواة ﰲ
صة أو حتّى الفصل من
العمل ،عدم التّسامح ،التّدّخل ﰲ اﳊياة اﳋا ّ
العمل.
اﳊّق ﰲ اﳊصول على سكن ليس مضموًنا ﻷفراد ﳎتمع اﳌيم/عين،
وذلك حسب دراسة ﳉمعيّة «بيتي» ،الّتي تشير إﱃ «وجود ﲡارب
ي والعابرات
تمييزّية ﰲ حياة اﳌثليّات وثنائّيات اﳌيل اﳉنس ّ
(التّرانس) ،من حيث اﻹخﻼء التعّسفي من مكان اﻹقامة وذلك بسبب
ميوﻻتهّن اﳉنسيّة أو هوّياتهن اﳉندرّية غير اﳌعيارّية» .29ووفقا
لﻼستطﻼعات التي أجراها اﳌجتمع اﳌدﱐ ﰲ عامي 2018
و ،2020فإنّ حّقهم ﰲ اﳊصول على الّرعاية الّصحّية معّرض كذلك
 وبشّدة  -إﱃ اﳋطر .إذ أنّ أكثر من نصف اﻷشخاص اﳌثلّييني وثﻼثة أرباع اﻷشخاص العابرين جنسّيا
وثنائّيي اﳌيل اﳉنس ّ
(التّرانس) «ﱂ يذهبوا إﱃ الطبيب أو ﱂ يخضعوا لفحص طبي ،خشية
ي أو
اﻻستهزاء أو اﻷحكام الّسلبّية أو اﻹساءة من جانب اﻹطار الطب ّ
اﳋوف من رفع دعوى قضائيّة ضّدهم بناء على الفصل  230من
اﳌجّلة اﳉزائيّة».30

اﳌواطنات الّسوداوات/اﳌواطنون
الّسود

ﰲ  ،2018أقّرت تونس القانون عدد  50لسنة  ،2018واﳌتعلّق
بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،وهو اﻷّول من نوعه
ﰲ منطقة الّشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا .وﰲ تطابق تاّم مع
اﳌعايير الّدولية ،يعّرف القانون الّتمييز العنصري بأّنه « كل تفرقة أو
استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب
أو اﻷصل القومي أو اﻻثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على
معنى اﳌعاهدات الدولية اﳌصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج
عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع باﳊقوق واﳊريات أو
ﳑارستها على قدم اﳌساواة أو أن ينتج عنه ﲢميل واجبات وأعباء
6

إضافية( ».الفصل  .)2وهذا الّتعريف ﻻ يشمل الّسود الّتونسيّين أو من
أصول أجنبيّة فحسب ،بل كذلك اﻷقلّيات مثل اﻷمازيغ وذلك من
ي .إنّ إصدار هذا القانون ،وما أحدثه من كشف
خﻼل ذكر اﻷصل اﻻثن ّ
عن العنف والتّمييز الذي يعاﱐ منه الّسود ﰲ تونس ،هو ثمرة
النّضال اﳉماعيّ من أجل اﻻعتراف بهذه الظّاهرة الّتي تمّس سواء
اﳌواطنين.ات التونسيّين.ات الّسود.اوات أو اﳌهاجرين.ات الّسود.اوات
من البلدان اﻹفريقّية  -جنوب الّصحراء .على الرغم من الّتقّدم
ﱐ ،ﻻ تزال هاته اﳌجموعتين تتحّمﻼن وطأة العنصرّية على
القانو ّ
مستوى اﳊقوق واﳊرّياتُ .يقّدر عدد الّسكان الّسود ﰲ تونس بـ
ي
« ٪15-10من التّونسّيين.ات ،على الّرغم من عدم إجراء مسح رسم ّ
حول هذا اﳌوضوع» .31فضﻼ عن ذلك ،فلقد تخلّت الهياكل العموميّة
لﻺحصاء ﰲ تونس عن التّفرقة بين الّسود والبيض «منذ بداية القرن
العشرين .وإبّان اﻻستقﻼل سنة  ،1956توّقفت الّدولة عن التّفرقة
بين العرب والبربر والّسود واليهود».32
تعرف أشكال العنصرّية ضّد الّسود التّونّسيين اختﻼفا عن تلك التي
يتعّرض لها الّسود اﻷجانب .إذ يشير الباحثون.ات إﱃ وجود ألقاب
عائلّية تعود بنا إﱃ ماض اّتسم بالعبودّية ،ومنها عتيق (اﳌحّرر من
العبودّية) ،وعبيد (عبد) أو كذلك شواشم ،واّلتي ﲢيل إﱃ فئة
اجتماعيّة أو إﱃ نسب ينحدر من أشخاص مستعبَدين وهذا «من
شأنه أن يترك وصما بليغا يصعب ﲢّمله» .33كما أنّ الّشتائم
جهة إﱃ هذه اﳌجموعة ﲢمل أيضا إشارات إﱃ مسألة الّرقّ وما
اﳌو ّ
ُبني حولها من صور نمطّية متجْذرة ﰲ التّاريخ .عﻼوة على ذلك،
تتعّرض النّساء الّسوداوات الّتونسّيات إﱃ جنسنة تنبع هي اﻷخرى
من ماضي العبودّية ﰲ البﻼد « :من شخصيّة اﳌحظية قبل إلغاء
الّرق إﱃ شخصيّة البغيّ بعد إلغاء الرقّ ،وترّسخت صورة اﳌثّلث
«امرأة  -سواء كانت حّرة أو عبدة  /لون البشرة اﻷسود /اﻻستعداد
اﳉنسي» طويﻼ ﰲ اﳌخّيلة العرقيّة الّشعبية )...( .ﰲ وقتنا اﳊاﱄّ،
تشتكي العديد من النّساء الّسوداوات من تعر ّ
ضهنّ للتّحرش اﳉنسيّ
ﰲ الّشوارع بسبب لون بشرتهنّ.34».

مهاجرون.ات من جنوب الّصحراء
الكبرى
وفقًا ﳌصادر غير رسميّة ،يتراوح عدد اﻷشخاص من اﳌهاجرين من
جنوب الصحراء الكبرى ﰲ تونس بين  30.000و 35.40.000
ّ
وتتكّون هذه اﳌجموعة غير اﳌتجانسة من عناصر ذات سمات
ﳐتلفة ،بدئا بالطّلبة.الّطالبات إﱃ طالبي.طالبات اللّجوء مرورا
بالعّمال.العامﻼت اﳌهاجرين.ات والّﻼجئين.ات .شأنهم شأن
اﻷقلّيات اﻷخرى ،أصبح هؤﻻء اﳌهاجرون.ات حاضرين.ات أكثر
ي منذ عام  ، 2011سواء ﰲ النّسيج
فأكثر ﰲ الفضاء العامّ التّونس ّ
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ي أو ﰲ سوق الّشغل أو ﰲ أماكن التّدريب أو ﰲ أماكن
اﳉمعّيات ّ
3
6
ن
عبادة ديانات اﻷقلّيات  .على الّرغم من الّتّنوع ﰲ سماتهم ،فإ ّ
اﻷشخاص اﳌنتمين لهذه الفئة يتشاركون ﰲ اﳌصاعب اﳌتعّددة
اّلتي ﲢول دون اﳊصول على اﳊقوق واﳊرّيات وذلك بسبب
وضعيّتهم الّتي غالبا ما تكون غير نظاميّة .وكما يذكر مصطفى
النّصراوي من خﻼل ما ورد ﰲ تقرير منظّمة «تونس أرض ﳉوء»
لسنة  ٪78 « ،2016من اﳌهاجرين غير النّظاميين اﳌوجودين ﰲ
تونس حالّيا ،يفدون من جنوب الّصحراء الكبرى» .37والّسبب ﰲ ذلك
هو القيود التّشريعيّة التّونسيّة «:إنّ نفاذ اﻷجانب إﱃ سوق الّشغل
ي صعب للغاية .هناك إجراءان قانونّيان صارمان يحوﻻن
التّونس ّ
دون تشغيلهم :أّوﻻ ،قانون عدد  7لسنة  1968اﳌؤّرخ ﰲ  8مارس
 1968واﳌتعلّق بحالة اﻷجانب بالبﻼد الّتونسّية ( .)...إنّ بطاقة
ي ،إذ يجب أيضا اﳊصول على
اﻹقامة ﻻ تكفي ﳌمارسة نشاط مهن ّ
ترخيص يأخذ بعين اﻻعتبار وجود أو غياب كفاءات تونسّية ﰲ
اﻻختصاصات اﳌعنّية .ولكنّ الّصعوبة اﻷكبر تكمن ﰲ عدم وجود
سقف ﳏّدد للخطايا اﳌاليّة ﳌعاقبة من يتجاوزون مّدة اﻹقامة
اﳌصّرح بها .أمام استحالة تسديد اﳌبالغ اﳋطايا اﳌتراكمة من
أسبوع إﱃ آخر ،يجد العديد من اﳌهاجرين أنفسهم شبه ﳏتجزين ﰲ
التّراب التّونسيّ .وﻻ تبقى بحوزتهم أي وسيلة أخرى سوى القبول
باﻻشتغال ﰲ أكثر الوظائف خطورة ومشّقة حتى يتمّكنوا من العيش
ودفع معلوم اﳋطايا إذا كانوا قد اعتزموا مغادرة البﻼد يوما ما38».
فإذا كانت هذه القيود تؤثر على جميع اﻷشخاص اﳌهاجرين ،فإّنها
ص أولئك الوافدين من بلدان جنوب الصحراء
تمّس وبشكل خا ّ
الكبرى وذلك بسبب عدم اﳌساواة ﰲ الّنفاذ إﱃ وظائف تتطلّب
مهارات أعلى والعنصرّية ،وهذا ما من شأنه أن يؤثّر مباشرة على
ظروف عملهم :أجور دون اﳊّد اﻷدنى لﻸجور ،تمييز ،ساعات عمل
ي (عمل متقّطع) و عدم اﳊصول على
مفرطة ،انعدام اﻷمان اﳌهن ّ
ي .وعلى الّرغم من أن اﳊصول على الّرعاية
الّضمان اﻻجتماع ّ
الّصحيّة مكفول ،مبدئيّا ،للمهاجرين.ات من جنوب الّصحراء الكبرى
ن هذه الفئة ﲡد نفسها ﰲ مّرات عّدة
مثل أّي مواطن.ة آخر.ى ،فإ ّ
أمام عراقيل« :اﳊواجز اّلتي ﲢول دون النّفاذ إﱃ الّرعاية الّصحّية
هي ( )...اﳊواجز اﳌاليّة ونقص اﳌوارد واﳉهل باﳊقوق واﳋدمات
واﳊواجز اللّغوّية واﳊواجز الّثقافيّة».39
فيما يتعّلق بالنّفاذ إﱃ اﳊّق ﰲ الّتعليم ،وبالّرغم من أنّ عدًدا كبيًرا
من اﳌهاجرين.ات من جنوب الصحراء الكبرى يأتون إﱃ البﻼد
ﳌواصلة تعليمهم العاﱄ ،فإن نفاذ القاصرين.ت إﱃ اﳌنظومة
التّعليميّة التّونسّية يمّثل مشكلة أساسّية« :فيما يتعّلق بوضع أطفال
اﻷسر اﻹفريقّية اﳌهاجرة اﳌقيمة ﰲ تونس ،يؤّكد عضو اﳌنتدى
ن هؤﻻء اﻷطفال ﱂ
الّتونسي للحقوق اﻻقتصادّية واﻻجتماعّية على أ ّ
يتمّ إﳊاقهم باﳌدارس بسبب مشاكل اللّغة 40».وقد أبرزت الّدراسة

النّوعّية الّتي أجرتها جمعيّة «بيتي» حول اﳊّق ﰲ الّسكن بالّنسبة
للنّساء ﰲ أوضاع هّشة ،مّرة أخرى ،وجود تمييز ضّد النّساء
اﳌهاجرات الوافدات من جنوب الصحراء الكبرى ،وهو استنتاج يمكن
تطبيقه أيضا على الّرجال .تعود أسباب سكن اﳌهاجرات ﰲ ظروف
غير ﻻئقة إﱃ عاملين رئيسيّين :فمن ناحية ،يعاﱐ اﻷشخاص اّلذين
تّمت مقابلتهم من تشابك وتراكم ما يتعّرضون إليه من أشكال
تمييزّية مبنّية على اﳉنس واﳉندر والعرق ،ومن ناحية أخرى،
وضعهم غير النظامي الراجع إﱃ الهشاشة اﻻقتصادية41».
ّ
بالّنسبة إﱃ مسألة النّفاذ إﱃ العدالة « ،يمتلك اﳌهاجرون من إفريقيا
جنوب الّصحراء ﳎموعة من اﳋصائص الّتي قد تؤّدي إﱃ مواجهة
ص للمعاملة غير
أعمال تمييزّية ،وبالتّاﱄ فهم معرضون بشكل خا ّ
ي ﰲ أن يتمتّع اﻷفراد
اﳌتكافئة )...( .على الّرغم من دوره اﻷساس ّ
فعليّا بحقوقهم ،فإن النّفاذ إﱃ العدالة غالًبا ما تعترضه عقبات
عمليّة وقانونّية .إنّ اﻻفتقار إﱃ اﳌعلومات القانونّية وانعدام الّثقة
ﰲ الّسلطات وآثار اﻷزمة اﻻقتصادّية على اﳌساعدة القانونيّة،
تساهم بشكل كبير ﰲ استمرار العقبات الّتي ﲢول دون الوصول إﱃ
العدالة42».
أخيًرا ،تتعّرض فئة الوافدين.ات من جنوب الّصحراء الكبرى إﱃ
ص ناﰋ عن معاناتهم من وضعيّات تلتقي فيها عّدة
تمييز خا ّ
أشكال من حاﻻت الهشاشة :أقلّية دينّية ،أقليّة عرقّية ،دخل غير
ي ،وغيرها .إنّ العنف اّلذي يتعّرض له
كاﰲ ،وضعهم غير النّظام ّ
هؤﻻء اﻷشخاص هو ﰲ الغالب ذو طبيعة فردّية  -يرتكبه
ي كذلك .43وفيما يتعلّق
مواطنون.ات تونسيّون.ات  -كما أّنه مؤّسسات ّ
ﲢديدا بالنّساء اﳌهاجرات ،فإنّ « ٪78من اﳌهاجرات من جنوب
الّصحراء الكبرى يؤّكدن على وقوعهنّ كضحايا ﻻعتداء أو عملّية
ﲢّيل أثناء فترة إقامتهّن ﰲ تونس العاصمة»( .)...كما أنّ النّساء
ص للتحّرش
اﳌهاجرات الّﻼئي تّمت مقابلتهنّ معّرضات بشكل خا ّ
واﻻعتداءات اﳉنسية44».
ّ

اﻷقلّيات الّدينيّة
ﰲ تونس ،وحسب أرقام غير رسمّية ،ينتمي  ٪1من الّسكان إﱃ أقليّة
دينّية :حواﱄ  30.000مسيحّيين.ات (كاثوليك ( ، )٪80أرثوذكس ،
ي.ة،
أﳒليكان  ،شهود يهوه) 1.400 ،يهود ،أكثر من  1.000بهائ ّ
باﻹضافة إﱃ اﻷقليات اﳌسلمة اﻷخرى مثل الشيعة أو «الطُرق»45.
ّ
ّ
ُ
اﳊرّية الّدينيّة يحميها الفصل  6من الّدستور الّتونسي لسنة ،2014
فضﻼً عن نصوص قانونّية ﳐتلفة ،ﻻ سيما الفصل  - 165القسم
الثْالث عشر من اﳌجلّة اﳉزائيّة ،والذي يعاقب على «التّعّرض
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ﳌمارسة الّشعائر الّدينّية» ويحمي اﻻحتفاﻻت الّدينّية غير اﻹسﻼميّة.
ومع ذلك ،تواجه اﻷقلّيات الّدينّية العديد من القيود .يعود التّقرير
الّصادر عن الوﻻيات اﳌتّحدة اﻷمريكيّة سنة  ،2019على الّصعوبات
أو حّتى استحالة تسجيل اﳉمعّيات الّدينيّة غير اﻹسﻼمّية ،وﻻ سيما
الّرفض اﳌمنهج لتسجيل اﳉمعيّة البهائيّة ﰲ تونس «بحجّة أّنها
ليست ديانة توحيدّية» .46كما تؤثّر هذه القيود أيضًا على اﳊقوق
الّدينّية للّطائفة اﳌسيحّية ،اﳌمنوعة من إنشاء كنائس جديدة أو
مقبرة للقيام بطقوسها .وتنّدد بعض اﳌجموعات اﳌسيحّية بما
ي عندما تقوم بممارسة شعائرها
تتعّرض إليه من اضطهاد بوليس ّ
صة ،بما أّنها ﻻ تمتلك فضاءات عبادة عاّمة .وﰲ
ﰲ اﻷماكن اﳋا ّ
السنوات اﻷخيرة ،ذكرت برقيات ﳐتلفة على موقع ويكيليكس47
ّ
بعض حاﻻت اﻻضطهاد التي قامت بها قّوات اﻷمن التونسيّة فيما
يتعّلق باﳊرّية الّدينيّة ﰲ تونس .ومع ذلك ،فلقد أذنت اﳊكومة ﰲ
 2018و ،2019بممارسة الّشعائر الّدينّية ،لكن دون إعداد مسبق
ﳌدّونة سلوك أو توفير تأمين مﻼئم لﻸقلّيات اﳌعنّية .بشكل عاّم،
ُيحظر أداء الّشعائر وتنظيم اﳌواكب الّدينيّة ﰲ الفضاءات اﳋارجيّة
ﰲ تونس؛ ومع ذلك تمّ اﻻحتفال بخرجة اﳌادونا ﰲ حلق الوادي ﰲ
 2018و.2019
ي ،يتعيّن على اﻷشخاص من اﻷقليّات
وعلى اﳌستوى اﻻجتماع ّ
الّدينّية التّعامل مع بعض من القيود الّتي ﲢّد من حرّية التعبير وذلك
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ﲢّسبا ﳌوقف الّدولة الّتونسية من الّتبشير .وقد يتحّمل أعضاء هذه
اﳌجموعات نوعا من التّمييز اﳌزدوج ،ﻻ سيما اﻷشخاص الّذين
يغيّرون دينهم ،فهم معّرضون إﱃ اﳌضايقات وإﱃ العنف ،الّذي
يسّلط عليهم على أيدي أقاربهم ﰲ بعض اﻷحيان ،وكذلك الّشأن
بالنّسبة لﻸشخاص الّسود الّذين يتعّرضون ﰲ نفس الوقت إﱃ
التّمييز أو اﻹهانة بسبب أصولهم ،لون بشرتهم و/أو ديانتهم.
وباختصار ،سنعمل ﰲ هذا التّقرير على ﳎموعات سّكانّية ﳐتلفة
ي
تشترك ﰲ معاناتها من عدد معيّن من أشكال التمييز اﻻجتماع ّ
واﻻقتصادّي ،دون أن تكون معّرضة لنفس أشكال اﳊيف .إذ تتمتّع
بعض اﳌجموعات ،ﻻ سيما اﻷقليات الّدينّية أو العرقّية أو اﻹثنّية،
ﱐ من اﳌفترض أن يحميها من الّتمييز ،حّتى لو ﱂ ُيطّبق
بإطار قانو ّ
دائما .بينما تواجه أخرى ،ومن بينها اﳌهاجرون.ات من جنوب
الّصحراء الكبرى واﻷشخاص اﳌنتمون إﱃ ﳎتمع اﳌيم/عين،
أشكاﻻ من التّمييز اﳌستند للقانون ،والتي يمكن أن تصل إﱃ الّطرد
من البﻼد أو دفع خطايا ماليّة أو ﰲ أسوء اﳊاﻻت ،قد تؤّدي إﱃ
الّسجن واﳌضايقات البوليسيّة وحتّى إﱃ العنف .ننطلق إذن من هذا
الّسياق التّمييزي بالفعل من أجل فهم أفضل ﻷثر اﳉائحة على الّنفاذ
إﱃ اﳊقوق واﳊرّيات لهذه اﻷقليّات و/أو الفئات اﳌستضعفة.
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الّسياق الّصحي :اﻹدارة
السياسية للجائحة
ﰲ هذا اﳉزء الثاﱐ من مقّدمة تقريرنا ،سنناقش السياق الصحي ﰲ
 ،2020الذي يتنّزل فيه عملنا البحثي .حيث تطّرقنا ﰲ اﳌقام اﻷول
إﱃ ﳐتلف القرارات السياسّية اّلتي قد تكون أثّرت على نفاذ الفئات
اﳌستهدفة إﱃ اﳊقوق واﳊرّيات .كما سنرّكز على أهمّية النّفاذ إﱃ
ض الّنظر عن العرق أو الّدين أو
ي لكلّ إنسان ،بغ ّ
الّص ّ
حة كحّق أساس ّ
ي أو الهوّية اﳉندرّية أو الوضع
ي أو التّوجّه اﳉنس ّ
الّرأي الّسياس ّ
ي .فمنذ أن تّم اﻻعتراف بالّصحة كحقّ من
اﻻقتصادّي أو اﻻجتماع ّ
ص باﳊقوق اﻻقتصادّية
حقوق اﻹنسان بموجب العهد الدوﱄّ اﳋا ّ
واﻻجتماعّية والّثقافّية ،تعّهدت الّدول بحماية هذا اﳊّق ﰲ
تشريعاتها اﳌعمول بها.
ن اﳊّق ﰲ الّصحة للجميع معترف به ﰲ الفصل  38من الّدستور
إّ
حة حّق لكّل إنسان.
الّتونسي لسنة  2014وهذا ما ين ّ
ص عليه « :الّص ّ
تضمن الّدولة الوقاية والّرعاية الّصحية لكلّ مواطن ،وتوّفر
اﻹمكانّيات الّضرورية لضمان الّسﻼمة وجودة اﳋدمات الّصحّية.
ﱐ لفاقدي الّسند ،ولذوي الّدخل اﳌحدود.
تضمن الّدولة العﻼج اﳌجا ّ
وتضمن اﳊقّ ﰲ الّتغطية اﻻجتماعّية طبق ما ينّظمه القانون ».ومع
ذلك ،ﰲ زمن اﳉائحة ،قد تلجأ اﳊكومات إﱃ تدابير تقييدّية شديدة،
حة العامّة ،والتي من شأنها أن ﲢّد من ﳑارسة
بدافع حماية الّص ّ
بعض حقوق اﻹنسان .ولكن ،ﻻ يمكن قبول هذه القيود إّﻻ إذا كانت
حة العاّمة وفًقا
تستجيب إﱃ ضرورة حماية اﳌصلحة العاّمة والّص ّ
للقواعد الّدولية ذات الّصلة.
ﰲ هذا الّسياق ،أجبر فيروس كورونا (كوفيد  )19 -الّدول على
حّية .بما أنّ
اعتماد استراتيجّيات ﳐتلفة وإعﻼن حالة الطّوارئ الّص ّ
تونس بلد هّش اقتصادّيا وسياسيّا ،كثرت اﳌخاوف من إجهاد
اﳌنظومة الّصحيّة أمام توافد اﻷشخاص اﳌصابين بكوفيد ،19 -
لذلك تبنّت اﳊكومة استراتيجيّة أولّية صارمة مصحوبة بإجراءات
صحّّية استثنائّية ﳌكافحة انتشار الفيروس .لقد قمنا بتقسيم لهذه
اﻻستراتيجيات لفهم أفضل ﳌدى تأثيرها على اﳊقوق واﳊرّيات
ﳉميع اﻷشخاص اّلذين يعيشون ﰲ تونس أّوﻻً ،وأولئك اّلذين هم
موضوع هذا التّقرير ﻻحًقا.

اﳌوجة اﻷوﱃ من اﳉائحة :إجراءات
استثنائّية ومتوّقعة

منذ مطلع  ،2020اّتخذت تونس إجراءات ﶈاولة منع دخول
الفيروس إﱃ أراضيها .ﰲ  28جانفي  ،2020أقّرت تونس إخضاع
كلّ الوافدين.ات إﱃ اﻻختبار اﳌمنهج ﰲ نقاط العبور ،كما أوجبت
حي ﳌّدة  14يوم على جميع اﻷشخاص
اﻻلتزام باﳊجر الّص ّ
القادمين من مناطق تشهد ارتفاعا ﳋطر انتقال الفيروس.

ﰲ مارس  ،2020قّررت تونس تنفيذ إجراءات تقييدّية تدريجّية ،من
إغﻼق حدودها أمام اﻷشخاص القادمين من دول معّرضة بشّدة
ﻻنتقال الفيروس ،حتّى اﻹغﻼق التّام للمجال اﳉوّي ﰲ  12مارس،
أي بعد أسبوع بالكاد .ﰲ  14مارس ،أمرت الّدولة بإغﻼق جميع
اﳌدارس واﳉامعات وحظرت جميع التّجّمعات .ﰲ  17مارس ،أصدر
الّرئيس قيس سعّيد مرسومًا يقضي بفرض حظر ﲡّولُ ،ينّفذ اعتباراً
من اليوم اﳌواﱄ ،من الّسادسة مساًء إﱃ السادسة صباحًا ،على كلّ
ي الّشامل وكذلك
تراب البﻼد .وﰲ  20مارس ،أعلن اﳊجر الّص ّ
حّ
حظر التّنّقل بين اﳌدن 48.وقد سمح هذا اﻹغﻼق للبﻼد باحتواء عدد
اﳊاﻻت :ففي أثناء اﳌوجة اﻷوﱃ ،ﱂ تتجاوز ذروة اﳊاﻻت النشطة
اﳌسجلة  784حالة ،وهو العدد الّذي تمّ الوصول إليه ﰲ  16أفريل
49.2020

جه :اﻹبقاء على
ي اﳌُو ّ
اﳊجر الّص ّ
حّ
ﳌخّففة
الّتدابير ا ُ

اعتبارا من  4ماي  ،2020أعلنت اﳊكومة العمل بإجراءات اﳊجر
ﳌوجّه واﻻلتزام بالتّدّرج ﰲ اﳋروج من اﳊجر الّشامل،
يا ُ
الّص ّ
حّ
حّية الّصارمة،
ينبني على ﳎموعة من التّدابير والبروتوكوﻻت الّص ّ
وعلى وجه اﳋصوص تلك اﳌتعّلقة باﻻلتزام بارتداء الكّمامة،
واستئناف العمل ﰲ القطاعات اﳊيوّية واﻻقتصادّية ،وحول إعادة
فتح اﳊدود بشكل جزئيُّ .50رفع حظر التّجول ﰲ  8جوان .ﰲ 13
جوان  ،2020أحصت تونس  49حالة نشطة فقط ﰲ جميع أنحاء
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البﻼد .ثمّ تراءت مﻼمح صعود خفيف ،تأّكد من بعد ﰲ اﻷسابيع
اّلتي تلت إعادة فتح اﳊدود ﰲ  27جوان .2020

اﳌوجة الثّانية من اﳉائحة:
تضاعف حاﻻت اﻹصابة
جلت تونس  1.300حالة إيجابّية تّم
ﰲ سبتمبر  ،2020س ّ
اكتشافها خﻼل يوم واحد عبر إجراء  5.000فحص ،وهي ُتعّد نسبة
إيجابيّة مرتفعة .عرفت البﻼد حينها فترة شهدت تفّشيا سريعا
حّية .ﰲ  3أكتوبر ،2020
للفيروس ﳑّا أضعف منظومتها الّص ّ
أطلقت اﳊكومة ناقوس اﳋطر أمام ما عرفته اﳌنظومة الّصحّية عبء
هائل أرهق كاهلها ونقص أسّرة العناية اﳌرّكزة ،وقّررت فرض حجر
ي مُوجّه مشفوع بحظر ﲡّول من الّساعة الّثامنة مساء إﱃ
صحّ ّ
الّساعة اﳋامسة صباحا.
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عﻼوة على اﻻستراتيجيّة الّصحيّة ،حاولت تونس أيًضا توفير
استجابات اجتماعيّة واقتصادية للّتخفيف من عواقب اﻷزمة .وهكذا
أعلن رئيس اﳊكومة عن إجراءات اقتصادّية واجتماعيّة جديدة
تستهدف اﻷسر واﳌؤّسسات الّصغيرة واﳌتوّسطة ،فضﻼ عن توفير
خطّ تمويل بقيمة  300مليون دينار من أجل تتكّفل الّدولة باﻷجراء
واﻷجيرات اّلذين أحيلوا على البطالة الّتقنّية .كما منحت الّدولة
التّونسّية مساعدات لفائدة بعض اﻷقليّات ،وﻻ سيما اﳌهاجرين.ات
من جنوب الصحراء الكبرى ،اّلذين تمّكنوا ،ﰲ بعض اﳊاﻻت ،من
اﻻستفادة من تمديد آجال إقامتهم ومن مساعدات اقتصادّية
ﳌواجهة الصعوبات اّلتي تعترضهم51.
ّ

أثر الكوفيد 19-على حقوق اﻷقليات واﳌجموعات اﳌهمشة :استشارة مع اﳌجتمع اﳌدﱐ

 .1منهجّية البحث
اّتخذ فريق البحث اختيار بناء ﲢليل أثر كوفيد  19 -على نفاذ
اﻷقلّيات واﳌجموعات اﳌستضعفة إﱃ اﳊقوق واﳊرّيات ،باﻻعتماد
على بحث ميداﱐّ استند إﱃ على مشاورات مع اﳌجتمع اﳌدﱐّ .كما
قمنا كذلك بدراسة اﻷدبّيات اﳌوجودة ﻻ بهدف ﲢديد الوضع الّسابق
الّذي كانت عليه هذه الفئات فحسب ،بل أيضا من أجل طرح
فرضيّات حول تأثيرات اﳉائحة عليها ،ولقد أتاحت لنا هذه اﳌقاربة
إمكانّية استعراض للوضع العاّم اﳌُبيّن ﰲ اﳌقّدمة .ﰲ مرحلة ثانية،
استندنا إﱃ تقارير ومعلومات من الّدولة التونسية حول تأثير كوفيد
 19على اﻷقليّات (قوانين ومراسيم) وعلى تلك اّلتي أصدرتهااﳌنّظمات الّدولّية والوطنيّة واﳌتعّلقة بانتهاك حقوق اﻷقليّات أثناء
ي ،52باﻹضافة إﱃ البﻼغات الّصحفيّة اّلتي نشرتها
اﳊجر الّص ّ
حّ
اﳉمعّيات.
ي ،صّمم الفريق بطاقات موّزعة حسب
من أجل تسهيل العمل الّتحليل ّ
اﳌجموعات اﻷقلّية لعرض الوضعّية الّسابقة لكلّ فئة ،وذلك
باﻻعتماد على اﻷدبّيات واﳌقابﻼت اّلتي أُجريت أثناء البحث .ثّم
تّمت مقارنة هذه البطاقات بالبيانات اّلتي تّم اﳊصول عليها خﻼل
اﻷزمة الّصحيّة من أجل ﲢديد تأثير كوفيد  19 -على وضعيّة هاته
الفئات.
باﻹضافة إﱃ مراجعة اﻷدبّيات اﳌذكورة أعﻼه ،سعى فريق البحث
إﱃ جمع آراء منّظمات اﳌجتمع اﳌدﱐّ العاملة ﰲ قضايا حقوق

اﻹنسان ،وكلّما أمكن ذلك ،استمعنا إﱃ تلك الّتي تمّثل الفئة
اﳌستهدفة ﰲ هذا الّتقرير ،وذلك من خﻼل تنظيم مقابﻼت
وﳎموعات التّركيز .ﳉمع معلوماتنا ،قمنا بتطوير دليل مقابلة
ي .قّسمنا اﻷسئلة إﱃ ثمانية
يهدف إﱃ اﻹجابة على سؤالنا اﻷصل ّ
ﳏاور مركزّية تتناول ﳐتلف اﳊقوق واﳊرّيات التي تهّمنا ،ﻻ
سيما اﳊقوق اﻻجتماعيّة واﻻقتصادّية ،اّلتي تغطّي اﳊّق ﰲ العمل
حة واﳊّق ﰲ النّفاذ إﱃ اﳌعلومة
وﰲ الّسكن الّﻼئق واﳊقّ ﰲ الّص ّ
واﳊّق ﰲ التّعليم واﳊقّ ﰲ العدالة واﳊّق ﰲ اﻷمن والّسﻼمة
اﳉسدّية واﳌعنوّية ،واﳊقّ ﰲ ﳑارسة الّشعائر الّدينّية واﳊقّ ﰲ
العودة إﱃ البلد اﻷصليّ.
بناء على هذه الّطريقة ،تمّكّنا من إجراء مقابﻼت فردّية مع إحدى
عشرة جمعّية تعمل من أجل حقوق اﻷقليّات والفئات اﳌستضعفة
ومن تنظيم ثﻼث ﳎموعات نقاش ﰲ تونس الكبرى واﳌرسى
والكاف .ولقد شاركت عّدة جمعّيات ﰲ اﻻستشارات  :اﳉمعيّة
التّونسّية للّثقافة اﻷمازيغّية ،جمعّية التّﻼقي من أجل اﳊرّية
واﳌساواة ،جمعيّة الوحدة ﰲ التّنّوع ،اﳉمعّية الّتونسيّة لﻸشخاص
ذوي اﻹعاقة ،منامتي ،جمع صوت النّساء التّونسيّات الّسوداوات،
اﳉمعّية التّونسّية للعدالة واﳌساواة (دمج) ،ائتﻼف منبوذات
للعابرات والعابرين ،جمعيّة ناس ،اﳉمعّية التّونسيّة للوقاية
اﻹيجابّية وجمعيّة الّراقصون اﳌواطنون اﳉنوب.

أثر الكوفيد 19-على حقوق اﻷقليات واﳌجموعات اﳌهمشة :استشارة مع اﳌجتمع اﳌدﱐ

11

 . 2كوفيد  :19 -عقبة جديدة
أمام اﳌساواة
ﳌعتمدة منذ بداية اﻷزمة الّصحّية
لقد فرضت اﻹجراءات الّسياسيّة ا ُ
اﳌرتبطة بكوفيد  ،19 -قيوًدا واسعة ﲢّد من اﳊقوق واﳊرّيات
حة واﳊّق ﰲ
ﳉميع الفئات ،ﻻ سيما اﳊقّ ﰲ الّتنّقل واﳊّق ﰲ الّص ّ
ص بالتّحديد اﻷقليّات أو
التّعليم وكذلك اﳊقّ ﰲ العمل .وفيما يخ ّ
الفئات اﳌستضعفة ،فلقد جاءت هذه القيود لتنضاف إﱃ وضعيّة
تعرف هشاشة مسبقة ﰲ اﳊصول على اﳊقوق واﳊرّيات .إذ أّنه،
وﰲ سياق أزمة صحيّة ،سرعان ما تتدهور عوامل الّضعف اﳌرتبطة
بالفوارق والفقر والبطالة وحتّى اﻹقصاء اﻻجتماعيّ ،على سبيل
الّذكر ﻻ اﳊصر .ﰲ هذا التّقرير ،أردنا أن نتناول ،بشكل منفصل ،ستّ
فئات تعيش وضعيّات ضعف ،حتّى نعطي فكرة عن تأثير اﳉائحة
على اﳊقوق واﳊرّيات ﰲ هذا اﻹطار العامّ اﳌقّيد للحقوق واﳊرّيات.
سنعاﳉها بشكل منفصل من أجل التّركيز على خصوصيّاتها ،ومن
ثّمة ،ﳒُري ﲢليﻼ جزئّيا لعواقب اﳉائحة على اﻷشخاص ﰲ حالة
الّضعف.

اﳉهة
مطماطة (ڤابس) وتونس الكبرى

اﳋصوصيّات
ﳎموعة ُمهﱠمشة ذات ُهوّية ثقافّية ولغوّية غير ُمضّمنة ﰲ
اﻻستراتيجّيات الوطنيّة للّدولة وﻻ ﰲ الّتشريعات القائمة.

اﻻحتياجات
¬
¬

اﻻعتراف الّصريح بالُهوّية اللّغوّية والثّقافّية لﻸمازيغ
حماية قانونيّة

اﳌشاكل الّسابقة ﳉائحة كوفيد 19 -
¬
¬
¬
¬
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غياب الّنفاذ إﱃ اﳌعلومة
عدم اﻻعتراف بالّلغة والّتعليم اﻷمازيغيّ
تمييز
تهميش

اﻷمازيغ
بناًء على اﳌقابﻼت الّتي ُأجريت مع بعض ﳑّثلي اﻷمازيغ ،قمنا
بإعداد ورقة موجزة تتضّمن أبرز العناصر لﻸشخاص الّذين تمّ
استجوابهم.
خصوصيّة هذه الفئة هي أّنها ُمهﱠمشة بسبب ُهوّيتها الّثقافّية
واللّغوّية اّلتي ﻻ تعترف بها الّدولة التّونسّية .فهي ﻻ تتمُتع بأّي شكل
من أشكال اﳊماية القانونيّة .واجه اﻷشخاص اﻷمازيغ من قبل،
ي ﰲ اﳌناطق النّائية ﰲ جنوب
وهم الّذين يعيشون بشكل رئيس ّ
البﻼد وكذلك ﰲ تونس الكبرى ،مشاكل ترتبط بالنّفاذ إﱃ اﳌعلومة
والتمييز والتّهميش بسبب لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
جِمعت خﻼل اﻻستشارات ،مّثل النّفاذ إﱃ
ووفًقا للمعلومات الّتي ُ
اﳌعلومة صعوبة كبيرة لهاته الفئة أثناء اﳉائحة .إذ أّنه يتّم نشر
اﳌعلومات اﳌتعلّقة باﻹجراءات الّتي اّتخذتها اﳊكومة التّونسيّة
وبانتشار الفيروس ،فقط باللغة العربيّة أو الفرنسّية ،حسب تصريح
ﳑّثلي.ات ﳉمعيّات تناضل من أجل حقوق اﻷمازيغّ.يات أثناء
اﳌقابﻼت .إنّ عدم نشر هذه اﳌعلومات بالّتمازيغت (الّلغة
ص النّفاذ إﱃ اﳌعلومة بالنّسبة إﱃ
اﻷمازيغيّة) ،يعيق بشكل خا ّ
اﻷمازيغّ.يات ﰲ جهة مطماطة (ڤابس) وتمزرت (تطاوين) والّذين
خذة من الّدولة أثناء اﳊجر
ﳌتّ َ
وجدوا صعوبات ﰲ فهم اﻹجراءات ا ُ
جه .أمام هذا الوضع ،اضطّرت
ﳌو ﱠ
يا ُ
حي الّشامل واﳊجر الّص ّ
الّص ّ
حّ
اﳉمعيّات للتّدخل من خﻼل ترجمة البيانات الّصحفية الّرسمية
ومراسيم القوانين إﱃ اﻷمازيغيّة لتسهيل النّفاذ إﱃ اﳌعلومة .نذكر
أّنه باﻹضافة إﱃ البﻼغات اﳊكوميّة ،تتّم صياغة اﳌراسيم أيًضا
ﳑا ﻻ ُييّسر النّفاذ إﱃ اﳌعلومة
باللّغتين العربيّة والفرنسّية فقطّ ،
وإﱃ العدالة عموما ،ﻻ سيما ﰲ سياق اﳉائحة حيث تتغيّر القيود
باستمرار.
حّية مضموًنا بشكل كامل أثناء
ﱂ يكن اﳊصول على الّرعاية الّص ّ
ن
اﳉائحة .فقد أوضح ﳑثّل اﳉمعيّة الّتونسّية للثّقافة اﻷمازيغّية ،أ ّ
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عائلة أمازيغّية من مطماطة ،أصاب فيروس كوفيد  19-جميع
أفرادها ،ﱂ يكن باﻹمكان نقلهم إﱃ اﳌستشفى وفحصهم بسبب
حاجز اللغة ولكون هذه العائلة تعيش ﰲ منطقة سكنيّة جبلّية وعرة
( 40كم جنوب غرب ڤابس) ،بعيدة عن أّي مرفق عموميّ من ذلك
اﳌستشفيات واﻹدارات العموميّة... ،إلخ .أّدى اﳌوقع اﳉغراﰲ
ي ،بعيًدا عن اﳌستشفيات واﳌراكز
لﻸمازيغّ.يات ﰲ اﳉنوب التّونس ّ
حّية بشكل عاّم .ﱂ
حّية  ،إﱃ عرقلة حصولهم على الّرعاية الّص ّ
الّص ّ
يكن النّفاذ إﱃ الّرقم اﻷخضر اﳌجاﱐّ اﳌتاح ﻷّي شخص يعاﱐ من
ي الّشامل واﳌُوجّه ،متاحًا
أعراض كوفيد  19-أثناء اﳊجر الّصحّ ّ
لﻸمازيغّ.يات بسبب حاجز الّلغة.
كما أشار اﻷشخاص اﳌُستجوبون إﱃ تعّذر الوصول جزئّيا إﱃ
الّتعليم .إذ أُجبر اﻷطفال اﻷمازيغ على اﻻنقطاع التّام عن اﳌدرسة،
بسبب عدم القدرة على الولوج إﱃ منّصة التّعليم عن بعد اّلتي
أنشأتها اﳊكومة التّونسية (دورات عبر اﻹنترنت  -بث الّدورات عبر
التلفزيون) .وهذا الوضع تفّسره اﻻنعكاسات اﻻقتصادّية اﳌباشرة
لﻸزمة الّصحّيّة على أسر هؤﻻء اﻷطفال :العديد منها ،والّتي تعيش
أصﻼ ﰲ حالة من الهشاشة ،فقدت مصدر دخلها وﱂ تكن لديها
الوسائل لضمان استمرار حصول أطفالها على الّتعليم .ووِفًقا
لبياناتنا ،كان لدى هاته الفئة إمكانيّة للحصول جزئّيا على اﳊقوق
اﻻجتماعيّة واﻻقتصادّية.
ن كوفيد  19 -كان له تأثير معتدل
ي ،يبدو أ ّ
حسب ﲢليلنا اﳉزئ ّ
على اﻷمازيغّ.يات ،ويرتبط عموًما بحالة ضعف يعيشونها من قبل،
ساءت بسبب عدم مراعاة خصائصهم اللّغوية وموقعهم اﳉغراﰲّ،
ﳑّا أّدى إﱃ منع وصولهم إﱃ اﳌرافق العموميّة.

اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة
تّؤكد الورقة اﳌوجزة لﻸشخاص ذوي اﻹعاقة واّلتي ُأعّدت بناًء على
صة فيما
بياناتنا ،على تهميش هذه الفئة بسبب احتياجاتها اﳋا ّ
يتعلّق باﳊركة والّرعاية .وحسب نوع اﻹعاقة ،يحتاج هؤﻻء
اﻷشخاص إﱃ فضاء مﻼئم (لﻸشخاص ذوي اﳊركة اﳌحدودة)،
وإﱃ استعمال لغة مﻼئمة لﻺعاقات اﳊّسّية (لﻸشخاص حاملي
إعاقة بصرّية أو سمعّية) ،وإﱃ رعاية صحّية واجتماعّية ناجعة
تستجيب ﻻحتياجاتهم...الخ.
لنتمّكن من تأثير كوفيد  19 -على اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ،يجب أن
نتذكر أّنه وحتّى ﰲ اﻷوقات العادّية ،هم يحصلون بدرجة أقلّ على
حّية وعلى فرص العمل وحّتى على حياة اجتماعيّة ،كما
الّرعاية الّص ّ
أّنهم مُعّرضون إﱃ الفقر والتّجاهل وإﱃ العنف كذلك .وﱂ تزد جائحة

كوفيد  19 -إّﻻ من تفاقم وضعهم ،إذ وجد بعضهم نفسه دون مأوى
ي للغاية على اﳊقّ
وعاطﻼ عن العمل .لقد كانت للجائحة تأثير سلب ّ
ﰲ العمل لهاته الفئة :وفًقا ﳌمثّلة عن إحدى منّظمات اﳌجتمع اﳌدﱐ
اّلتي تدافع عن حقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة« ،كانوا أّول من فقدوا
وظائفهم خﻼل اﻷزمة الّصحّيّة» .كما كانوا أّول من أصبحوا أكثر
ي الّشامل؛ واضطّر عدد
فقرا ومن فقدوا مسكنهم بسبب اﳊجر الّص ّ
حّ
منهم للتّسّول ﰲ الّشوارع ووجدوا أنفسهم معّرضين ﳋطر اﳉوع
والتّشّرد.
ن اﳉائحة قد أّدت إﱃ تعقيد
أشار اﳌشاركون.ات ﰲ مشاوراتنا ،إﱃ أ ّ
حة والعدالة والتّعليم ،مع التّأكيد على أنّ
نفاذ هذه الفئة إﱃ الّص ّ
اﻷطفال ذوي اﻹعاقة ﰲ سّن الّدراسة ،كانوا من بين الفئات اﻷكثر
تضّرًرا من عدم اﳌساواة ﰲ اﳊصول على التّعليم خﻼل اﻷزمة
حّية .لقد تمّكن اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة من النّفاذ إﱃ
الّص ّ
حّية .من خﻼل
اﳌعلومات ،ﻻ سيما تلك اﳌتعلّقة بحالة الطوارئ الّص ّ
ن اﳌكفوفين
اﳌقابلة اّلتي ُأجريت مع اﳉمعّية اﳌذكورة أعﻼه ،تبّين أ ّ
وضعاف البصر تلّقوا معلومات من الّسلطات من خﻼل تسجيﻼت
صوتّية تّم بثّها ﰲ اﻹذاعة والتّلفزيون ،كما تمّكن اﻷشخاص الّصّم
وضعاف الّسمع من ذلك من خﻼل التّرجمة الفورّية للغة اﻹشارة ﰲ
اﳌؤتمرات الّصحفيّة .بالنّسبة لﻸشخاص ذوي القدرة اﳌحدودة على

اﳌجموعة اﻷقليّة
اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة

اﳉهة
تونس الكبرى

اﳋصوصّيات
ﳎموعة ُمهﱠمشة ،لديها احتياجات متعّلقة باﳊركة والّرعاية
والتمتّع باﳋدمات واﳊقوق ،ومهملة من الّدولة.

اﻻحتياجات
¬
¬
¬

إعادة تأهيل اﳌرافق والفضاءات اﳌشتركة
حّية واﻻجتماعّية النّاجعة
الّرعاية الّص ّ
التّمييز اﻹيجاب

اﳌشاكل الّسابقة ﳉائحة كوفيد 19 -
¬
¬
¬

عدم اﳊصول على اﳊقوق

عدم الّنفاذ إﱃ اﳌرافق واﻷماكن العمومّية
تمييز
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اﳊركة ،ﱂ تكن هناك على سبيل اﳌثال ،مشكلة مرتبطة بالتّنّقل من
أجل النّفاذ إﱃ اﳌعلومة ،نظًرا لفرض حظر اﳉوﻻن .وحسب
مصادرنا ،فإنّ اﻷشخاص اﳌنتمين إﱃ هذه الفئة ،شعروا باﳋطر
ن أمنهم وسﻼمتهم ﱂ ُيحترما.
وأ ّ
بإيجاز ،يبدو أنّ أثر اﳉائحة كان ذو وقع شديد على اﻷشخاص ذوي
اﻹعاقة ﰲ تونس ،كما تشهد ﳐتلف الّتدّخﻼت اﻹعﻼمّية للجمعّيات
اّلتي تفضح غياب « إشارات ﳏّددة ﰲ التّدابير اﳌعتمدة للحّد من
انتشار الفيروس أو ﰲ البروتوكوﻻت الّصحّيّة)...( .وكانت اﳌنّظمة
التّونسّية للّدفاع عن حقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة قد أوصت على
وجه اﳋصوص بتنظيم دورات تدريبّية للمعّلمين ﰲ اﳌدارس
صة أو اﳌرّبين اﳌتخّصصين ﰲ مراكز التّكوين لتلبية
العموميّة واﳋا ّ
صة .وهذا يشمل توفير التّدريب لفائدة اﳌربّين ﰲ
اﻻحتياجات اﳋا ّ
هذه اﳌراكز على استخدام تكنولوجيا اﳌعلومات واﻻّتصاﻻت

اﳌجموعة اﻷقليّة
ﳎتمع اﳌيم/عين

اﳉهة
تونس الكبرى  -الكاف

اﳋصوصّيات
ﳎتمع ﰲ وضعيّة ضعف؛ معّرض إﱃ أشكال من العنف؛
ي والُهوّية والّتعبير اﳉندرّي (الفصول
ﲡريم اﳌيول اﳉنس ّ
 230و 260و 260مكّرر)

اﻻحتياجات
¬
¬
¬
¬

إلغاء ﲡريم اﳌثليّة
إمكانيّة إبراز التّعبيرات اﳉندرّية
حماية قانونيّة واجتماعّية
تمييز إيجابيّ يأخذ بعين اﻻعتبار حالة ضعف
اﻷشخاص اﳌنتمين إﱃ هذا اﳌجتمع
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¬
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¬
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وصم
تمييز
مﻼحقة جزائيّة
رهاب اﳌثلّية /رهاب الّثنائية/رهاب الّترانس
(رهاب العابرات.ين)

والتّعليم عن بعد ،حّتى يتمّكنوا من القيام بعملهم ﰲ حالة ُمنع
الّطﻼب اﳌعاقين من التّنّقل ،بسبب تطّور الوضع الوبائيّ»53.

ﳎتمع اﳌيم/عين
بناًء على الّشهادات اﳌيدانّيةُ ،تبرز الورقة اﳌوجزة اﳌتعلّقة بمجتمع
اﳌيم/عين ،حالة الضعف اّلتي يوجد فيها اﻷشخاص اﳌنتمون إﱃ
هذه اﳌجموعة من قبل اﳉائحة وذلك بسبب ﲡريمهم (الفصول 230
و 226و 226مكّرر) وتعّرضهم إﱃ العنف .لقد واجهوا الوصم
اﻻجتماعيّ والتّمييز ﰲ ﳐتلف اﻷوساط (الّصحة ،العمل ،الّسكن،
العدالة) وتعّرضوا إﱃ اﳌﻼحقة اﳉزائّية وكذلك إﱃ رهاب
اﳌثلّية(الهوموفوبيا) ورهاب الّثنائّية (البيفوبيا) ورهاب الّترانس
بشكل عامّ.
وفًقا لتحليل بياناتنا النّوعّية ،ﱂ يكن لدى اﻷشخاص اﳌنتمين إﱃ
هذا اﳌجتمع إمكانيّة الوصول إﱃ ثﻼثة حقوق أثناء اﳉائحة :اﳊّق
ﰲ الّصحّة واﳊقّ ﰲ العدالة واﳊّق ﰲ اﻷمن والّسﻼمة اﳉسدّية
حي
واﳌعنوّية .ولقد أّدى انقطاع استمرارّية الّرعاية أثناء اﳊجر الّص ّ
الّشامل إﱃ تفاقم اﻷمراض اﳌزمنة واﳊاّدة .لقد كشفت ﳎموعات
التّركيز التي أجريت مع ﳎتمع اﳌيم/عين ،وكذلك مع اﻷشخاص
اﳌهاجرين من جنوب الّصحراء الكبرى ،أنّ أعضاء هذه اﳌجموعات
اﳌصابين بفيروس نقص اﳌناعة البشرّية  /اﻹيدز ﱂ يتمّكنوا من
اﳊصول على العﻼج اﳌعتاد بسبب نفاذ اﳌخزون .وقد أثّر هذا النّفاذ
أيًضا على عدد من اﳌنتجات الّتي تّم استخدامها بشكل مكثف دون
أن تكون مرتبطة مباشرة باﳉائحة ،مثل منتجات التّنظيف أو حتّى
وسائل منع اﳊمل ،وقد كانت ضحاياه اﻷوﱃ النّساء من كلّ
اﳌجموعات .وفيما يتعّلق باﳊصول على الّرعاية بعد اﻹصابة
بالعدوى ،فلقد أّدى بلوغ أقسام العناية اﳌرّكزة طاقة استيعابها
القصوى إﱃ التّمييز ضّد بعض اﻷقليّات .خﻼل النّقاش مع ﳎموعة
التّركيز مع أفراد من ﳎتمع اﳌيم/عين ،أّكد بعضهم أّنهم ﱂ
حة العموميّة ،خوًفا من وصمهم أو رفضهم من
يستخدموا مرافق الّص ّ
قبل اﻹطار الّطّبي؛ كما قال اﻷشخاص عابرو الهوّية اﳉندرّية إّنهم
حُرموا من حصولهم على عﻼج كوفيد  19 -ﻷنّ مظهرهم اﳉسدّي ﻻ
ن هذا الواقع
يتطابق مع ما هو ُمدّون ﰲ بطاقة هوّيتهم .ورغم أ ّ
حة
التّمييزي ليس بجديد ،وأمام ما دفعت إليه اﳉائحة من حاجة مل ّ
ي ،تتفاقم اﳌخاطر الّناجمة عن عدم
إﱃ اﳋضوع إﱃ فحص طبّ ّ
تقّصي الفيروس أو عدم تلّقي العﻼج.
وقد أّدى هذا الوضع إﱃ تدهور نفاذ اﻷقلّيات إﱃ العدالة ،اﳌنعدمة
ي،
أصﻼ بالّنسبة إﱃ ضحايا العنف اﻻقتصادّي واﳉسدّي واﳉنس ّ
وكذلك بالنّسبة إﱃ اﻷشخاص الّذين ينتمون إﱃ ﳎتمع اﳌيم/عين
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ن الّشكاوى الّتي قّدمتها
خﻼل اﻷزمة الّصحّية .وبالفعل ،فإ ّ
اﳉمعّيات نيابة عن الّضحايا ،ذهبت أدراج الّرياح .وعلى سبيل
اﳌثال ،يمكننا اﻻستشهاد بالّشكوى اّلتي قّدمها النّاشط التّرانس
ورئيس ائتﻼف منبوذات للعابرات والعابرين ،أحمد الّتونسي ،على
إثر تعّرضه للعنف اﳉسدّي من قبل ﳎموعة من اﻷشخاص  -كان
قد تمّكن من التعّرف عليهم  -هاجموه ﰲ مكان عمله ﰲ تونس ،ثم
ضربوه وأجبروه على الكشف عﻼنيّة عن ُهوّيته اﳉنسّية .وﻻ تزال
هذه الّشكاوى معّلقة حّتى يومنا هذا بسبب الّتراكم ﰲ اﻷعباء التي
تشهده اﳌحاكم .لقد كانت اﻷقليّات ضحايا ﻻعتداءات ﳐتلفة
انتهكت سﻼمتهم اﳉسدّية ﰲ شكل عنف جسدي أو جنسيّ،
ي الّشامل ،مثل اﻻعتداء اﳌذكور أعﻼه
وتضاعفت خﻼل اﳊجر الّصح ّ
أو ذاك اّلذي تعّرضت له الناشطة النّسوّية الكويرّية رانيا العمدوﱐ
بسبب هوّيتها اﳉندرّية.
ي ع لى
أثناء اﳊجر الّص ّ
ي الّشامل ،انتشرت آفة العنف اﳉسدي اﳌبن ّ
حّ
ي بشكل ﳐيف .ووفقا لﻸرقام اﳌنشورة ﰲ
اﳉندر أو الّتوجه اﳉنس ّ
 3ماي  ،2020تمّ اﻹبﻼغ عبر الّرقم اﳌجّاﱐ الّذي أنشأته وزارة
اﳌرأة واﻷسرة وال ّ
طفل وكبار الّسن التّونسّية ،عن أكثر من 7.000
حالة عنف .وكشفت اﳌقابﻼت أنّ النّساء من ﳎتمع اﳌيم/عين قد
تعّرضن ﳌزيد من العنف اﳉسدّي أثناء اﳊجر الّشامل؛ كما يشهد عدد
حاﻻت العنف التي سجّلتها اﳉمعيّات العاملة مع ﳎتمع اﳌيم/عين
على هذه الّزيادة ﰲ اﻻعتداءات اﳉسدّية وحاﻻت اﻻغتصاب
والتّحّرش التي مورست ضّدهم خﻼل تطبيق سياسة اﳊجر الّتي
ي الّشامل ،تعّرض
انتهجتها الّدولة الّتونسّية .فأثناء اﳊجر الّص ّ
حّ
ي» عبر نشر
أفراد من ﳎتمع اﳌيم/عين إﱃ «اﻻنتقام اﻹباح ّ
ﳏتويات جنسّية دون رضاءهم ،كما حّددت اﳉمعّيات كذلك حاﻻت
ابتزاز.
يعاﱐ اﻷشخاص اﳌنتمون إﱃ ﳎتمع اﳌيم/عين من رهاب اﳌثليّة
ورهاب التّرانس بانتظام .وخﻼل فترة اﳊجر ،كانوا هدفًا ﳊمﻼت
الكراهّية وللمﻼحقات القضائّية ،والتي انضافت إليها هشاشة
اجتماعية اقتصادية شديدة القسوة ناﲡة عن فقدان وظائفهم
ومصادر دخلهم .كما كان للتّعليم عن بعد ،واّلذي فرضته إجراءات
ي ،آثار سلبّية حالت دون اﳊصول على التّعليم .وﻻ
اﳊجر الّص ّ
حّ
يمتلك اﻷعضاء اﻷكثر ضعًفا ﰲ هذه اﳌجتمعات ،الوسائل التّقنّية
واﳌالّية الّﻼزمة لضمان استمرارّية الّتعليم عبر اﻹنترنت .ولقد
خلصت ﳎموعة التّركيز الّتي أجريت مع ﳎتمع اﳌيم/عين إﱃ أنّ
« ٪10فقط من اﻷشخاص اﳌنتمين إﱃ ﳎتمع اﳌيم/عين،
استطاعوا مواصلة دراستهم عبر اﻻنترنت ،ﰲ ظلّ عدم وجود إمكانّية
لﻼّتصال باﻻنترنت والوصول إﱃ اﳊواسيب والكهرباء».

اﳌواطنات الّسوداوات
/اﳌواطنون الّسود
كما تشير إليه الورقة اﳌوجزةُ ،يعتبر اﳌواطنون.ات التّونسّيون.ات
الّسود.اوات أقليّة ﳏرومة اجتماعيًّا واقتصادّيًا .تدور اﳌشاكل
الّرئيسّية التي ُتواجهها هذه الفئة ،حول العنصرّية وما ينتج عنها
من عدم تكافؤ ﰲ الفرص.

اﳌجموعة اﻷقليّة
اﳌواطنات الّسوداوات/اﳌواطنون الّسود

اﳉهة
تونس الكبرى  -مناطق ﰲ اﳉنوب

اﳋصوصّيات
ﳎموعة ُتعتبر أقلّية ﳏرومة اجتماعّيا واقتصادّيا

اﻻحتياجات
ي للقانون عدد  50بشأن القضاء
¬ تطبيق فعل ّ
على جميع أشكال التّمييز العنصرّي
اﳌشاكل الّسابقة ﳉائحة كوفيد 19 -
¬ عنصرّية
¬ عدم تكافؤ الفرص
ن تأثير اﳉائحة استهدف ثﻼثة حقوق أساسّية.
لقد ﻻحظنا أ ّ
فبالّنسبة إﱃ اﳊقوق اﻻجتماعّية واﻻقتصادّية ،كان لﻸزمة تأثير
غير متناسب على اﻷشخاص الّسود ،إذ فقد بعضهم وظائفهم بحجّة
أنهم مصدر انتشار الفيروس .كما ﳊق الضّرر باﳊّق ﰲ الّسكن
صة بالنّسبة إﱃ الّنساء الّسوداوات .فأولئك اللّواتي يعشن بعيًدا
وخ ا ّ
عن عائﻼتهنّ ومدنهنّ اﻷصليّة واللّواتي لديهن وظائف ﳏفوفة
باخملاطر تمّ استبعادهنّ من منازلهنّ لعدم تسديد معاليم اﻹيجار،
ﳑا اضطّر أعضاء حركة دعم اﻷشخاص الّسود إﱃ التّدخل
ّ
ن أولئك الّلواتي ُيقمن ﰲ مسقط رأسهّن وﰲ اﳌنزل
أ
د
ي
ب
.
ن
ه
ت
د
ع
ا
س
ﳌ
ّ
ّ
العائليّ ،ﱂ يتأّثرن بشكل مباشر.
ن اﳊّق ﰲ اﻷمن والّسﻼمة اﳉسدّية واﳌعنوّية
لقد كشفت اﳉائحة أ ّ
ﱂ يكن مكتسبا لدى هذه الفئة ،على الّرغم من وجود القانون
ي عدد  50لسنة  2018واﳌتعلّق بالقضاء على جميع أشكال
اﻷساس ّ
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الّتمييز العنصرّي .إذ تعّرض العديد من اﻷشخاص للتّحّرش والعنف
على وسائل التّواصل اﻻجتماعيّ .كما لوحظ ارتفاع ﰲ عدد اﳌواقف
ي الّشامل
التّمييزّية والعنصرّية خﻼل اﳉائحة .لقد أتاح اﳊجر الّص ّ
حّ
صة لﻸشخاص الّسود
الفرصة ﳌزيد من اﻻنتهاكات للحياة اﳋا ّ
سواء كانوا حاملين للجنسيّة التّونسيّة أو لغيرها .لقد أصبحت
شبكات التّواصل اﻻجتماعيّ اﳌستخدمة بكثرة أثناء اﳉائحة،
صة فيسبوك ،مصدًرا رئيسّيا لﻺهانات والهجمات والتّمييز ضّد
وخ ا ّ
هؤﻻء اﻷشخاص.
ﰲ غياب تنفيذ حقيقيّ للقانونُ ،ينتهك اﳊّق ﰲ الوصول إﱃ العدالة
ﰲ سياق اﳉائحة .لقد ﻻحظنا ازدراء تاّما من قبل الّسلطات اﳌختّصة
للّشكاوى اﳌرفوعة ضّد حمﻼت الكراهّية اّلتي استهدفت ﳎتمع
اﳌيم/عين واﻷقليّات الّدينيّة واﻷشخاص الّسود .إﱃ يومنا هذا ،ﱂ يتمّ
البتّ ﰲ الّشكاوى اﳌرفوعة إﱃ وكيل اﳉمهورّية ضّد ﳎموعات على

اﳌجموعة اﻷقليّة
مهاجرون.ات من جنوب الّصحراء الكبرى

اﳉهة
تونس الكبرى وصفاقس ومدنين وڤابس

اﳋصوصّيات
ي
ﳎموعة مُعّرضة إﱃ اﻻستغﻼل اﻻقتصادّي واﳉنس ّ

اﻻحتياجات
¬
¬

اﻻعتراف واﳊماية القانونيّة
التّنفيذ الفعليّ للقانون اﻷساسيّ عدد  61لسنة 2016
واﳌؤّرخ ﰲ  3أوت  2016اﳌتعّلق بمنع اﻻﲡّار
باﻷشخاص ومكافحته

اﳌشاكل الّسابقة ﳉائحة كوفيد 19 -
¬
¬
¬
¬
¬
¬
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تمييز
نبذ اجتماعيّ
ضحايا اﻻﲡّار باﻷشخاص واﻻستغﻼل
اﻻقتصادّي
عنصرّية
الّطرد إثر انتهاء صلوحيّة بطاقة اﻹقامة
مﻼحقات قضائّية للمهاجرين.ات غير
النّظاميّين.ات

فيسبوك وحسابات على انستغرام تنشر هذا النّوع من اﳌحتوى .كما تّم
إرسال رسائل مفتوحة مُوّقعة من قبل اﳉمعّيات واﳌدافعين.ات عن
حقوق اﻹنسان إﱃ إدارة فيسبوك و انستغرام ،للمطالبة بتعليق
الّصفحات واﳊسابات الّتي ُترّوج ﳋطاب تمييزّي وعنيف.

مهاجرون.ات من جنوب الّصحراء
الكبرى
وفًقا لتحليلنا اﳉزئيّ ،يظّل اﻷشخاص اﳌهاجرون من جنوب
الّصحراء الكبرى اﻷكثر تضّرًرا من اﳉائحة ،وهي حالة مرتبطة
ارتباطًا مباشًرا بوجود عدد من اﳌشاكل السابقة تتعلّق بمسألة
اﳊصول على اﻻعتراف واﳊماية القانونّية ،واﻻستغﻼل اﻻقتصادّي
ي ،والتّمييز والنّبذ اﻻجتماعيّين.
واﳉنس ّ
وفًقا لبياناتنا ،فإنّ اﳌجموعات الّرئيسّية اّلتي ُمنعت من اﳊصول
على عمل  -وهي مسألة تعرف هشاشة حّتى قبل ظهور اﳉائحة -
هي من اﳌهاجرين.ات من جنوب الصحراء الكبرى باﻹضافة إﱃ
اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة  ،كما سبق وذكرنا أعﻼه .إذ كشفت
ن معظم اﳌهاجرين.ات من جنوب
اﳌقابﻼت وﳎموعات التّركيز أ ّ
الصحراء الكبرى اّلذين تّمت مقابلتهم قد فقدوا وظائفهم أثناء اﳊجر
ي الّشامل .تتمّثل قطاعات تشغيلهم الّرئيسّية ﰲ العمل اليوميّ
الّصحّ ّ
(اﳌقاهي واﳌطاعم واﳌﻼبس اﳉاهزة) والعمل الفﻼحيّ والعمل
اﳌنزﱄّ .وﱂ يقتصر اﻷمر على عدم حصول هؤﻻء اﻷشخاص خﻼل
هذه الفترة على أّي تعويض من أصحاب/صاحبات العمل فحسب،
ي والتّمييز بسبب وضعهم .وعندما
بل تعّرضوا أيًضا للطّرد التّعّسف ّ
انتعش النّشاط تدريج﮲يا ﰲ قطاعات معّينة ،واجه الكثير منهم
صعوبة ﰲ استرجاع وظائفهم .أجبر نظام اﳊّصة الواحدة اﳌعتمد
أثناء اﳊجر اﳌوجّه أصحاب/صاحبات العمل على تقليص حجم
العمل ،وقد أّكد اﳌهاجرون.ات من جنوب الصحراء الكبرى اّلذين تمت
مقابلتهم أنهم ُفصلوا دون أّي تعويض .ووفًقا ﳌمثّل عن اﳌجتمع
اﳌدﱐّ« ،ﱂ يؤّد فيروس كوفيد  19 -إّﻻ إﱃ زيادة الفوارق بيننا نحن
اﳌهاجرين ،وبين الّتونسيّين .ما زال ُينظر إلينا على أّننا أشخاص
يتعيّن عليهم مغادرة تونس للعودة إﱃ ديارهم».
ونتيجة لتدهور اﻷوضاع اﻻقتصادّية بسبب اﳉائحة واﳋسارة
الهائلة للوظائف ،وبالّتاﱄ الدخلَ ،فَقد العديد أيًضا منازلهم الّتي
يؤجّرونها ﰲ أغلب اﻷحيان .لقد أحصت منّظمات اﳌجتمع اﳌدﱐّ
واﳉمعيّات اّلتي تّمت استشارتها ،عديد اﻹشعارات من طرف الفئات
اﳌستفيدة من عملها تتعلّق بفقدان اﳌسكن والتّعّرض إﱃ خطر
التّشرد .وكان اﳌهاجرون.ات من دول جنوب الّصحراء الكبرى اﻷكثر
ي الّشامل ،وتمّ إطﻼق نداءات للتبّرع
تضّررا خﻼل فترة اﳊجر الّصحّ ّ
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عبر شبكات الّتواصل اﻻجتماعيّ للّسماح لهم باﻻحتفاظ
بمساكنهم( 54كما تصّدت اﳊكومة ﻹقصاء اﳌستأجرين خﻼل
مؤتمر صحفي عقد يوم  21مارس 55.)2020
ُّ
ولدت حركة تضامن بين أفراد هذه الفئة ،ففتح اﳌيسورون منهم،
صة الّطلبة والّطالبات ،أبوابهم ﳌن فقدوا منازلهم .أُجِبر العديد
وخ ا ّ
منهم على العيش معا ﰲ نفس اﳌكان؛ لذلك ﱂ يعد التّباعد ﳑكنًا،
ﳑا ساهم ﰲ زيادة معّدل اﻹصابة بالعدوى داخل اﳌجموعة.
ّ
حّية ،فعلى الّرغم من إعﻼن
فيما يتعّلق باﳊصول على الّرعاية الّص ّ
ي
اﳊكومة عن ﳎانيّة الفحوصات للجميع أثناء اﳊجر الّص ّ
حّ
الّشامل ،ظلّ الوصول إليها خاضًعا لبعض اﻻمتيازات ،مثل اﻹقامة
ي.56
ﰲ تونس الكبرى واﻻنخراط ﰲ أحد أنظمة الّضمان اﻻجتماع ّ
كما حُرم اﻷشخاص اﳌهاجرون الّذين ﻻ يملكون بطاقة إقامة من
الوصول إﱃ اﳋدمات .حقيقة أنّ اﳌستشفيات اﳉامعيّة اّلتي تقّدم
ﱐ تترّكز ﰲ تونس الكبرى قد حالت أيًضا دون
الفحص اﳌجا ّ
الوصول اﳌتكافئ للجميع إﱃ هذه اﳋدمة ،وينضاف إﱃ هذه العقبة،
ي لﻸشخاص الّذين يعملون ﰲ
غياب أّي تغطية للّضمان اﻻجتماع ّ
قطاعات هّشة .لقد أظهرت ﳎموعة التّركيز الّتي أجريت مع
ن غالبّية اﻷشخاص الّذين
اﳌهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى أ ّ
ي،
يعملون ﰲ هذه القطاعات دون عقد (عمل منزﱄّ ،عمل فﻼح ّ
نادل.ة) ،ﱂ يستفيدوا من ﳎانّية الفحوصات والعﻼج اﳌرتبطة
ص (ﳐابر
بكوفيد  ،19 -واضطّروا لدفع رسوم باهظة للقطاع اﳋا ّ
صة) .قام اﳌجتمع اﳌدﱐّ
صة ،اﳌصحّات اﳋا ّ
الّتحاليل الّطبيّة اﳋا ّ
بالتّعبئة من أجل التّضامن مع اﻷشخاص من جنوب الّصحراء
الكبرى .لﻼستجابة إﱃ الوضع اﻻستثنائي النّاجم عن اﳉائحة،
ﱐ مع جمعّيات طّﻼبّية وشبكات
تعاونت منّظمات اﳌجتمع اﳌد ّ
الّتضامن ﰲ اﻷحياء وﳑّثلي اﻷديان ،وشاركت ﰲ توزيع معّدات
الوقاية من الفيروس باﻹضافة إﱃ اﳌساعدات الغذائية والنقدّية.
أّما بالّنسبة إﱃ اﳊصول على الّتعليم ،فلم يكن باستطاعة اﻷطفال
اّلذين يعيشون ﰲ وضعّية ضعف ،كأطفال اﳌهاجرين.ات ،متابعة
التّعليم عبر اﻻنترنت وذلك لنقص الوسائل التّقنيّة  -دعونا ُنذّكر ﰲ
اﻷثناء ،أنّ نفاذ هؤﻻء اﻷطفال إﱃ نظام التّعليم التّونسي ُيعّد أمرا
معّقدا للغاية ،على اﳌستوى اﻹدارّي واﻻقتصادّي .كما أنّ العديد من
الّطلبة والّطالبات من جنوب الّصحراء الكبرى ﱂ يتمّكنوا من متابعة
الّدروس عبر اﻻنترنت وذلك بسبب نقص اﳌوارد الّﻼزمة لدفع
تكاليف اﻻنترنت أو اﳊاسوب.
فيما يتعّلق بالنّفاذ إﱃ العدالة ،فلقد واجه اﳌهاجرون.ات من جنوب
الّصحراء الكبرى العديد من اﳌشاكل اﳌرتبطة بوضعهم القانوﱐ

الهّش ،وﰲ مقّدمتها ﲡديد بطاقة إقامتهم أثناء اﳊجر .من أجل
ضمان استمرار حقوق اﻷشخاص الّذين يجدون صعوبة ﰲ ﲡديد
بطاقة إقامتهم عند انتهاء صﻼحيّتها ،أصدرت اﳊكومة التونسية
ي لبطاقات اﻹقامة اﳌنتهية
مرسوما ين ّ
ص على الّتمديد التّلقائ ّ
صلوحيّتها قبل  31أوت  .2020ومع ذلك ،أّكد بعض اﻷشخاص من
اﳌهاجرين اّلذين شاركوا ﰲ ﳎموعة التّركيز ،تعّرضهم ﳌضايقات
من قّوات اﻷمن أثناء اﳊجر اﳌوجّه على إثر نهاية صلوحّية بطاقات
ي الّشامل ،فلم
إقامتهم« .طمأننا رئيس اﳊكومة خﻼل اﳊجر الّص ّ
حّ
يسّدد أّي شخص مهاجر اﻷقساط اﳌفروضة ،وانتهى بنا اﻷمر بعد
ذلك بدفع خطايا مالّية تصل إﱃ  500دينار» ،كما أوضح أحد
ﳑّثلي اﳉمعيّات العاملة من أجل حقوق اﻷشخاص اﳌهاجرين .إذ
أّنه وبسبب عدم وجود مذّكرة تفسيرّية حول نطاق تفعيل اﳌرسوم
اﳌشار إليه أعﻼه ،فإنّ إدارة اﳊدود واﻷجانب التّابعة لوزارة
الّداخلية ﱂ تطّبق دائما تعليق آجال الّصلوحية ،على الّرغم من أّنه
ﲡدر اﻹشارة إﱃ أّنه ﱂ تكن هناك قضايا متعّلقة بتتبّعات عدلّية
على أساس انتهاء صلوحّية بطاقة اﻹقامة.
أّدى إغﻼق اﳊدود اّلذي فرضته الّدولة الّتونسّية إﱃ زيادة ﰲ حالة
الّضعف اّلتي يعيشها اﳌهاجرون.ات من جنوب الصحراء الكبرى
صة الطّلبة والّطالبات اﳌسجّلون ﰲ اﳉامعات الّتونسّية .بهذا
وخ ا ّ
اﳌعنى ،يواجه أعضاء هذه اﳌجموعة ﳐاطر مضاعفة .أّوﻻً ،قد
تنتهي صلوحّية بطاقة إقامتهم ،ﳑّا يعّرضهم لعقوبات مالّية ثقيلة
بسبب التّأخير« :ﻻ يمكننا مغادرة منازلنا لدفع اﳋطايا اﳌاليّة،
فنحن نعيش ﰲ خطر الّترحيل يوميّا» ،كما ورد ﰲ شهادة طالبة
خﻼل ﳎموعة التّركيز .ثمّ بسبب استحالة العودة إﱃ وطنهم ،ﻷن
الّرحلة اﳉوّية ﻹعادتهم إﱃ أوطانهم الّتي استأجرتها الّدولة
ي الّشامل ﱂ تكن ﰲ متناولهم .أثناء
التّونسّية أثناء اﳊجر الّص ّ
حّ
أشغال ﳎموعة الّتركيز ،ذكر اﳌهاجرون.ات من جنوب الّصحراء
الكبرى أنّ نداءات ﳑّثلي.ات اﳉمعيّات الّتي توجّهوا بها إﱃ
القنصلّيات وإﱃ الّسفارات ﳊّثهم على التّدّخل العاجل من أجل
اﳊصول على أماكن ﰲ الّرحﻼت اﳌعّدة ﻹعادتهم إﱃ أوطانهم،
ي النّسيان ،إذ اكتفت القنصلّيات بتقديم مساعدات غذائّية
بقيت ط ّ
ي الّشامل.
ومعّدات للوقاية من الفيروس أثناء اﳊجر الّصحّ ّ
على مستوى اﻷمن والّسﻼمة اﳉسدّية واﳌعنوّية ،وجد اﳌهاجرون.ات
ي.
من جنوب الصحراء الكبرى أنفسهم أكثر عزلة أثناء اﳊجر الّص ّ
حّ
وبما أنّ تونس ﻻ تملك إطارا قانونّيا يحمي حّق اﻹقامة وبطاقة
اﻹقامة للمهاجرين.ات ،وبما أّنها ﻻ قانون لديها يضمن حقوق
عامﻼت اﳌنازل ،فإنّ اﳌهاجرات من جنوب الّصحراء الكبرى
معّرضات لهشاشة مزدوجة معنوّية وجسدّية .ولقد سلّطت ﳎموعة
التّركيز الّضوء على اﻻعتداءات الّتي مورست على اﳌهاجرات من
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جنوب الصحراء الكبرى العامﻼت ﰲ القطاع اﳌنزﱄ .إذ عانت
بعضهنّ من مصادرة جميع وثائق هوياتهّن ،ﻻ سيما جوازات الّسفر،
وتعّرضن لعنف جسدّي شديد من قبل أصحاب/صاحبات العمل .ولقد
وّثق 57اﳌجتمع اﳌدﱐّ التّونسيّ حاﻻت متعّددة من الّتحرش
واﻻغتصاب ضّد اﳌهاجرات من جنوب الّصحراء الكبرى تمّ تشغيلهنّ
كعامﻼت منازل .خﻼل اﳊديث مع اﳌشاركات ﰲ ﳎموعة التّركيز،
أّكدت إحداهنّ أنّ مُشّغلها صادر جواز سفرها ومنعها من استخدام
هاتفها ،وأنها كانت ﳏتجزة ﰲ غرفة ﻷكثر من شهرين .فرغم صدور
القانون اﻷساسيّ اﳌتعلّق بمنع اﻻﲡّار باﻷشخاص ومكافحته،58
ص على حظر مصادرة جواز الّسفر واﻻحتجاز ضّد إرادة
اّلذي ين ّ
5
9
الّشخص ،ورغم صدور قانون القضاء على العنف ضّد النّساء  ،اّلذي
ن هذه اﳌمارسات ﻻ
ي على النّوع اﻻجتماعيّ ،فإ ّ
يجّرم العنف اﳌبن ّ
تزال مستمّرة وتضاعفت خﻼل اﻷزمة الّصحّيّة لكوفيد .19-
أّما فيما يتعلّق بالنّفاذ إﱃ اﳌعلومة ،يواجه هؤﻻء اﻷشخاص أيًضا
حواجز لغوّية وثقافّية ،ناهيك عن القيود اﳌفروضة على حرّية
العبادة والّتي تعاﱐ منها كذلك عّدة أقليّات دينيّة .وهم أيضا
ضحايا اﻻﲡّار والتّمييز والوصم بسبب لون بشرتهم .لقد مّثل تراكم
هذه الّصعوبات اﳌوجودة من قبل واﳌتعلّقة باﳊصول على اﳊقوق،

اﳌجموعة اﻷقليّة
أقلّيات دينيّة

اﳉهة
تونس الكبرى

اﳋصوصّيات
التّطبيق الفعليّ ﳌبدأ حرية الّضمير الّتي كفلها الّدستور الّتونسي

اﻻحتياجات
¬
¬

اعتراف صريح بأديان أخرى غير اﻹسﻼم
ي للحقّ ﰲ ﳑارسة الّشعائر الّدينّية
تنفيذ فعل ّ

اﳌشاكل الّسابقة ﳉائحة كوفيد 19 -
¬
¬
¬
¬
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تمييز
حمﻼت كراهيّة
ي
نبذ اجتماع ّ
إمكانّية ﳏدودة ﰲ ﳑارسة الّشعائر الّدينّية

ﻼ مركزيًا ﰲ مدى تأثير كوفيد  19 -على هاته الفئة ،والتّي
عام ً
يبدو أّنها اﻷكثر تضّرًرا من بين الفئات اّلتي جرت دراستها.

اﻷقليّات الّدينيّة
حسب الورقة اﳌوجزة اﳌتعّلقة باﻷقلّيات الّدينّية ،ترتبط أكثر
اﳌشاكل اّلتي تعترضها بحرّية العبادة وﳑارسة الّشعائر الّدينّية،
ي بسبب دينها .ولقد أّدت
كما ترتبط أيضا بالتّمييز والنّبذ اﻻجتماع ّ
القيود الّتي ُوضعت أثناء اﳉائحة إﱃ تدهور اﳊقّ ﰲ النّفاذ إﱃ
العدالة واﻷمن والّسﻼمة اﳉسدّية واﳌعنوّية ،وبشكل أكثر ﲡلّيا ،اﳊّق
ﰲ ﳑارسة الّشعائر الّدينيّة.
دفعت جائحة كوفيد  19-اﳊكومة الّتونسية إﱃ فرض سلسلة من
القيود غير اﳌسبوقة على ﳑارسة اﳊرّيات اﻷساسيّة ،بما ﰲ ذلك
حرّية ﳑارسة الّشعائر الّدينّية ،من خﻼل منع التّجّمعات الّدينّية ﰲ
أماكن العبادة .أّثر هذا القرار بشّدة على اﻷقليّات الّدينّية ﰲ تونس،
وﲢديداً اﻷقليّات اﳌسيحيّة والبهائيّة ،الّتي وجدت نفسها معزولة
خﻼل هذه الفترة .كما كان للمنع اﳌفروض على جميع التّجّمعات
حة العقلّية
وإغﻼق أماكن العبادة أثر كارثيّ بشكل خا ّ
ص على الّص ّ
ﻷعضائها .كشفت اﳌقابلة الّتي ُأجريت مع مسيحّيين.ات ،أنّ اﳊجر
فاقم ﰲ عزلتهم ونبذهم اﻻجتماعي :إذ أنّ اﻻحتفال بالطّقوس
اﳉماعيّة اﻷسبوعّية يوّفر فرصة للتّفاعل مع بقّية اﳌجتمع ويعّزز
الّشعور باﻻنتماء واﻷمن.
ي ،كانت اﻷقليّات الّدينّية ﰲ تونس ،والّتي
خﻼل فترة اﳊجر الّص ّ
حّ
تعرف من قبل وضعّية ضعف ،هدًفا ﳊملة كراهّية وتمييز .أفادت
الّطائفة اﳌسيحّية أنّ البيانات الّشخصّية (الّصور) لبعض أعضائها
قد استخدمها أفراد سعوا ﻹلقاء اللّوم عليهم ﰲ انتشار الفيروس ﰲ
تونس .تزايد التّمييز ضّد اﻷشخاص اﳌسيحيّين ﰲ تونس ،ﻻ سيما
من خﻼل استخدام البيانات الّشخصّية على شبكات التّواصل
اﻻجتماعيّ ،حيث تفّشت نظرّيات اﳌؤامرة ،واﱡتِهمت جمعّية مسيحّية
بكونها الّسبب ﰲ انتشار اﳉائحة ﰲ البﻼد .وقد أّدت حمﻼت
الكراهية هذه إﱃ زيادة التّعّصب ﲡاه اﻷدّيان اﻷخرى ،ﳑا ساهم
ﰲ زيادة الّشعور بانعدام اﻷمن واﳋوف لدى اﻷشخاص الّذين
ينتمون إﱃ هذه اﻷقلّيات.
حّية ﰲ إضعاف حرّية الّرأي والّتعبير ﳉميع
لقد ساهمت اﻷزمة الّص ّ
ي الّتونسيّ .وبالفعل،
اﳌواطنين.ات وكشفت هشاشة النّظام الّديمقراط ّ
أظهرت اﳌقابﻼت الّتي ُأجريت أنّ العديد من القضايا اﳌتعلّقة بحرّية
التّعبير والّرأي قد ُعرضت على اﳌحاكم ،وﻻ سيما فيما يتعّلق
بموضوع حرّية الّضمير .كما تؤّكد جمعيّات اﻷقليّات الّدينيّة على
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أّنها أحصت كذلك حاﻻت انتهاك ﳊرّية الّضمير؛ وقد تّم رفع شكاوى
ضّدهم بعد مشاركة ﳏتوى اعتبرته الّسلطات التّونسية ﲡديفا
حكم على آمنة شرڤي بالّسجن ستّة
(كفرا) ومسيئا لﻺسﻼم .وهكذا ُ
أشهر ،ﳌشاركتها منشورا على فيسبوك بعنوان «سورة كورونا» ،قّلد
أسلوب القرآن للحديث عن كوفيد 19-؛ وأدينت الشاّبة البالغة من
العمر  27عاًما ،بتهمة التّعّدي على الّدين والتّحريض على الكراهية.
ولقد تّم تقديم ﳏاكمتها كنوع من اﻻختبار اﳊقيقيّ ﳊرّية التعبير
ﰲ تونس .ويضمن الّدستور التّونسي حرّية الّتعبير ﰲ الفصل ،31
والّذي يقضي بأن توّفر الّدولة التّونسية اﳊماية لها ،ولكن يبدو أّنه
ي لكوفيد  ،19 -تّمت اﻻستهانة بها ،ﳑّا عّرض
وﰲ الّسياق الوبائ ّ
اﻷقلّيات الّدينيّة واﻷشخاص اﳌلحدين إﱃ الّتتبّعات العدلّية ،اﳌعّززة

ي ،وبالتّاﱄ إﱃ
بحمﻼت الكراهّية على مواقع التّواصل اﻻجتماع ّ
انعدام اﻹحساس باﻷمن العاطفيّ واﳉسدّي.
ومن جهة أخرى ،أبرزت اﳌقابلة الّتي ُأجريت مع جمعّية
البهائّيين.ات مستوى الّتضامن اﳉماعيّ الّذي يسود بين أفراد
الّطائفة .إذ تّم تقديم اﳌساعدات الغذائّية ﻻ لفائدة البهائيّين.ات
وحسب ،بل كذلك لﻸقلّيات الّدينّية اﻷخرى .وأشار ﳑثّل اﳉمعيّة
ن الّطائفة تأثّرت بكوفيد  19 -شأنها شأن بقّية الّشعب
أيضا إﱃ أ ّ
ي.
التّونس ّ
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 . 3تفاقم أوجه عدم اﳌساواة
والّتمييز بسبب كوفيد 19 -
حّية اﳌنجّرة عن كوفيد  19 -إﱃ تسليط الّضوء على
أّدت اﻷزمة الّص ّ
أوجه عدم اﳌساواة ﰲ اﳊصول على اﳊقوق واﳊرّيات بالنّسبة إﱃ
اﻷشخاص اّلذين يعيشون ﰲ أوضاع ضعيفة ،كما تسّببت ﰲ تعزيز
جعت اﻹجراءات اّلتي اّتخذتها الّدولة التّونسيّة
هذه الفوارق .كما ش ّ
صة فيما يتعّلق باﳊصول على
على ترسيخ بعض أشكال الّتمييز ،خا ّ
اﳊّق ﰲ العمل أو الّسكن أو الّصحّة أو التّعليم ،وعّرضت هاته الفئات
لعراقيل جديدة مرتبطة بتفقير ملحوظ ،وفقدان فرص العمل أو
الّسكن ،وما إﱃ ذلك .نعتقد أّنه من اﳌهمّ مﻼحظة اﻻرتباط الوثيق
اﳌوجود بين ،من جهة ،ارتفاع حجم الفوارق والوضع الّسابق اّلذي
عاشته هذه الفئات على مستوى اﻻعتراف القانوﱐّ بوضعهم ،سواء
كانوا مهاجرين.ات أو أشخاص من ﳎتمع اﳌيم/عين أو أمازيغّ.يات
أو اﻷقلّيات الّدينيّة ،وبين النّجاعة ،من جهة أخرى ،ﰲ توفير
اﳊماية القانونّية ،إذا ما ُوجدت  -أي ﰲ حالة اﻷشخاص ذوي
اﻹعاقة أو اﻷشخاص الّسود  -فضﻼ عن اﳋصائص اﻻجتماعيّة
واﻻقتصادّية.
أظهر الّتحليل اﳉزئيّ ﳌدى تأثير اﳉائحة على كّل ﳎموعة أنّ هناك
ارتباطا بين هذه الوضعيّات الّتي تعرف ضعفا من قبل وبين حجم
انعكاسات على كلّ واحدة منها .فاﳌهاجرون.ات من جنوب الّصحراء
الكبرى ،اّلذين اّتسمت أوضاعهم الّسابقة بفرص ﳏدودة للغاية
للحصول على اﳊقوق بسبب القيود القانونّية وظروف العمل والّسكن
الّصعبة للغاية والتّمييز العنصرّي  -وهذا على الرغم من وجود
قانون ﳌكافحة العنصرّية ،يشقى حتّى ُينّفذ  -كانوا اﻷكثر تضّررا
من القيود اﳌفروضة خﻼل اﳉائحة .وبالنّسبة إﱃ اﻷشخاص
اﳌنتمين إﱃ ﳎتمع اﳌيم/عين ،واّلذين هم أصﻼ ضحايا لﻼضطهاد
ي ﰲ عّدة ﳎاﻻت ،هم كذلك يعانون من
القانوﱐّ والتّمييز اﻻجتماع ّ
هذه القيود .ثّم إنّ عدم اﻻعتراف القانوﱐّ بمجموعات اﻷمازيغ
وخصوصّياتها يؤّثر أيًضا على حقوقها ،فضﻼً عن وضعها
اﻻجتماعيّ واﻻقتصادّي ،اّلذي هو أصﻼ ضعيف.
ي خملتلف القوانين اّلتي من
وكدليل عن عدم وجود تطبيق حقيق ّ
اﳌفترض أن ﲢميهم ،تأثّر اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة كثيرا بما اﳒّر

20

عن اﳉائحة ،مثلهم مثل اﳌواطنين.ات التّونسيّين الّسود.اوات ،واّلذين
يحميهم القانون أيًضا ولكن بنجاعة ﻻ تكادُتذكر .يرتبط تأثير
اﳉائحة على اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ،كذلك ،بوضعهم اﻻجتماعيّ
واﻻقتصادّي القائم من قبل ،والّذي يرتبط بصعوبة اﳊصول على
حقوق العمل أو الّصحة أو الّتعليم اّلتي ﻻ ُتؤّمنها الّدولة على الّرغم
من وجود إطار قانوﱐّ مﻼئم ،وقابل للتّحسين دون شّك ،ولكنّه ﻻ
يطّبق اليوم بالّشكل اﳉّيد .كما أّثرت اﳉائحة بشكل كبير على
اﻷقلّيات الّدينيّة ،بسبب انعدام اﳊماية القانونّية اّلتي ينبغي أن
تتمّتع بها .وﰲ اﻷخير ،لعلّ فئة الّتونسّيين الّسود هي من تشّكل
مثاﻻ للمجموعات اّلتي يبدو أّنها اﻷقلّ تأّثرا باﳉائحة ،ويعود ذلك
إﱃ كون وضعها اﻻقتصادّي الّسابق لهذه الفترة كان أقلّ سوءا ،على
الّرغم من معاناتها من غياب الّنجاعة ﰲ تنفيذ اﻹطار القانوﱐّ
ﳌكافحة العنصرّية.
يبدو لنا أن نتائج هذا التّقرير اﻷوﱄّ تكشف عن معادلة ،وإن بدت
ن وضع اﻷقلّية أو
مبّسطة ،فهي تعكس واقعا ﻻ يمكن إنكاره ،وهو أ ّ
الفئة اﳌُعتبرة أقلّية ،القائم ُمسَبقا ،يؤّثر وبشكل مباشر على حصول
ي «العادّي» ،واّلذي
هذه الفئات على حقوقها ﰲ الّسياق التونس ّ
ينضاف إليه تأثير الوضع «اﻻستثنائي» النّاجم عن اﳉائحة .ومع
ذلك ،فهناك عوامل ﳏّددة أخرى ،قد تؤّدي دورا ﰲ هذه اﳌعادلة،
وﻻ سيما التّقاطعية .فقد تنتمي فئات معينة من الناس بالفعل إﱃ
عّدة أقليّات ،وبالتّاﱄ ﲡد نفسها على مفترق طرق ﻷشكال ﳐتلفة
من عدم اﳌساواة والتّمييز ،ﳑّا يزيد من تفاقم تأثيرات كوفيد .19 -
تتأثّر الّنساء أيًضا  -باعتبار كّل اﻷقليّات  -بهذا اﳉانب من
التّقاطعيّة .فخﻼل اﳌقابﻼت وﳎموعات التّركيز ،أوضحت البعض
أنهنّ أُجبرن على مواصلة تعليمهنّ أثناء اﻷزمة مع وجوب اﻻلتزام
القيام باﻷعمال اﳌنزليّة؛ وكان على اﻷخريات رعاية أطفال اﻷسرة
أو رعاية كبار الّسّن أو اﳌرضى بسبب عدم وجود مساعدة خارجّية.
ازداد العنف القائم على أساس اﳉندر (النّوع اﻻجتماعي) ،زيادة
حاّدة ﰲ الّسياق العامّ للجائحة ،وعلى وجه اﳋصوص ﲡاه النّساء
اﳌنتميات إﱃ هذه اﻷقليّات ،الّﻼئي يجدن أنفسّهن ﳏبوسات ﰲ
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اﳌنزل مع اﳌعتدين عليهّن ،سواء أكانوا أزواجهّن أو أفراد أسرهّن ،أو
رفقاء الّسكن أو اﻷصدقاء اّلذين يقطنون معهنّ .وﰲ تلك الفترة ،تمّ
إحصاء عدد من حاﻻت ﳌهاجرات يعملن كـ«خادمات مقيمات»
تعّرضن لﻼحتجاز وسوء اﳌعاملة على أيدي مشّغليهنّ/مشّغﻼتهّن.
لقد أضّرت القيود اﳌختلفة اﳌرتبطة باﳉائحة بشكل كبير بالّسﻼمة
اﳉسدّية واﳌعنوّية لهؤﻻء النّساء ،من ذلك منع التّنّقل أو غياب
اﻹنصاف ﰲ اﳊصول على عمل ،أي أّنها أضّرت باستقﻼلّيتهنّ
اﳌالّية.
لقد قمنا بتحديد لعوامل أخرى من شأنها أن تلعب دورا ﰲ مدى
تأثير كوفيد  19 -على اﻷقلّيات .إذ ينبغي أن نأخذ بعين اﻻعتبار،
آثار اﻻستخدام اﳌتزايد شبكات الّتواصل اﻻجتماعيّ ،أثناء اﳊجر
صة لﻸشخاص
ي الّشامل ،والذي شجّع انتهاك اﳊياة اﳋا ّ
الّصحّ ّ
الّسود من التّونسيّين ومن جنسّيات أخرى ،أو لﻸقليّات الّدينّية أو
ي،
كذلك جملتمع اﳌيم/عين .لقد أصبحت شبكات الّتواصل اﻻجتماع ّ
جم والتّمييز ضّد هذه
وخ ا ّ
صة فيسبوك ،مصدرا رئيسيّا لﻺهانة والّته ّ
اﳌجموعات .ولقد تغاضت الّسلطات اﳌختّصة عن حمﻼت الكراهيّة
تلك ،بالّرغم من الّشكاوى اﳌرفوعة إﱃ وكيل اﳉمهورّية ضّد
ﳎموعات على فيسبوك وحسابات على انستغرام تنشر هذا النّوع من
اﳌحتوى.

إذا كانت هذه الفئات اﻷكثر تضّررا من كوفيد  ،19 -فذلك يعود،
أيضا ،إﱃ الّصعوبات اّلتي تعترض اﳉمعيّات واﻷفراد القادرين على
تقديم اﳌساعدة ،بسبب القيود التي ُوضعت على حرّية التّنّقل خﻼل
بعض مراحل اﳉائحة .فبسبب حظر التّجّول ،كان من الّصعب على
ﳑّثلي.ات اﳉمعيّات اﳌدافعة عن حقوق اﻷقليّات زيارة
اﳌستفيدين.ات بانتظام ﰲ مناطق ﳐتلفة من تونس ،من أجل
توثيق انتهاكات حقوق اﻹنسان ،وتقديم الّرعاية الّﻼزمة لهم ،وما
حّية على منّظمات
إﱃ ذلك .وعلى الّرغم من تداعيات اﻷزمة الّص ّ
ي ،ﻻ سيما على اﳌستوى اﳌاﱄ  -فقدان
اﳌجتمع اﳌدﱐّ التّونس ّ
ي  -حظر الّتجّول واعتماد العمل عن بعد
التمويل  -واﳌستوى العمل ّ
ﳌوّظفيها  -فقد ساهمت هذه اﳌنّظمات بفعالّية ﰲ مكافحة اﳉائحة
على اﳌستوى الوطني من خﻼل إقامة أنشطة جديدة ﳌواجهة كوفيد
 .6019ن اﻻستراتيجيّة اﻻجتماعّية
لقد كانت هذه اﳌساعدة ثمينة جّدا ،إذ أ ّ
واﻻقتصادّية اّلتي وضعتها تونس للّتخفيف من عواقب اﻷزمة
الّصحّيّة ﱂ تشمل الغالبيّة العظمى من اﻷشخاص الّذين ينتمون إﱃ
اﻷقّليات اّلتي شملتها الّدراسة .عﻼوة على ذلك ،ﱂ تخطّط اﳊكومة
التّونسية ﻷّية إجراءات ﳌعاﳉة آثار اﻷزمة على منّظمات اﳌجتمع
ي.
اﳌد ّ
ﱐ التونس ّ
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 .4اﳋاتمة
الّضوء على الّصعوبات الكبيرة ﰲ إمكانية الوصول إﱃ الرعاية
ي الّشامل.
الّصحّيّة بسبب عدم اﻻستمرارّية أثناء اﳊجر الّصح ّ

لقد عرفت اﻷقليّات والفئات اﳌستضعفة ﰲ تونس ،بنسب متفاوتة
وﰲ ﳎاﻻت متعّددة ،وضعيّات هشاشة وضعف سابقة ﻻنتشار
ي ،واجه اﻷفراد اﳌنتمون إليها مشاكل التّمييز،
اﳉائحة .وبشكل يوم ّ
من التّمييز ﰲ اﳊصول على اﳊقوق إﱃ العنف بسبب اﻻنتماء إﱃ
واحدة من هذه الفئات .كما أنّ هذه اﳌجموعات ليست متجانسة ،إذ
أنّ وضعيّاتها قد تتغيّر من واحدة إﱃ أخرى مع صعوبات ﳐتلفة
ي
حسب وضع كلّ واحدة فيها ﰲ اﳌجتمع أو الّسياق اﻻجتماع ّ
واﻻقتصادّي أو بوجود إطار قانوﱐّ يجّرمها  -كما هو اﳊال
بالنّسبة إﱃ اﻷشخاص من ﳎتمع اﳌيم/عين واﳌهاجرين.ات غير
النّظاميّين.ات  -أو آخر من اﳌفترض أن يوّفر لها اﳊماية ولكنّ
تطبيقه غير ناجع ،ﻻ سيما اﻷشخاص الّسود أو ذوي اﻹعاقة .وحتّى
داخل نفس اﳌجموعة ،يمكن أن تختلف الوضعيّات حسب اﳌنطقة أو
الّظروف اﻻجتماعيّة واﻻقتصادّية.

وفقا لﻸشخاص اّلذين شاركوا ﰲ اﳌقابﻼت ،بالّنسبة إﱃ اﻷمازيغ
واﳌهاجرين.ات من جنوب الّصحراء الكبرى واﻷشخاص ذوي
اﻹعاقة ،عرفت مسألة النّفاذ إﱃ اﳌعلومة تهديدا كبيرا ،ﻷنّ
اﳌعلومات ﱂ ُتشارك بلغة تﻼئم خصوصّياتهم .تعّرضت فئتين
صة :اﻷقلّيات الّدينّية وما يتعّلق باﳊقّ ﰲ حرّية
ﳌص اعب خ ا ّ
ﳑارسة الّشعائر الّدينّية ،وذلك بسبب إغﻼق دور العبادة؛
ص حقّ العودة
واﳌهاجرين.ات من جنوب الّصحراء الكبرى فيما يخ ّ
إﱃ البلد اﻷصليّ ،ﻷّنهم ﱂ يتمكنّوا من اﳊصول على رحﻼت للعودة
إﱃ أوطانهم ،على عكس اﳌهاجرين.ات الوافدين.ات من مناطق أخرى
مثل أوروبا أو أمريكا الّشمالّية.

ن
خﻼل إجراء اﳌقابﻼت وﳎموعات التّركيز ،ﻻحظ فريق البحث أ ّ
جميع اﳌجموعات قد تأّثرت بجائحة كوفيد  ،19 -اقتصاد﮲يا
واجتماع﮲يا .إذ تقهقرت فرص اﳊصول على عمل ،رغم إصدار مرسوم
رئيس اﳊكومة عدد  2020-2اﳌؤّرخ ﰲ  14أفريل  61.2020كما
ي الّشامل ،وإن تمّ اﻹبقاء على
أنّ إغﻼق اﳌحاكم طوال اﳊجر الّص ّ
حّ
اﳊّد اﻷدنى من اﳋدمات ،واﻹضراب الّذي ﳊقه من بعد ،أسهم ﰲ
إثقال إجراءات النّفاذ إﱃ العدالة خﻼل اﳉائحة .وقد أضّر اﻻفتقار
إﱃ الوسائل التّقنيّة واﳌاليّة بحصول هؤﻻء الفئات على التّعليم.
كذلك ،قام اﳌشاركون.ات ﰲ اﻻستشارات ،ﻻ سيما اﻷشخاص ذوي
اﻹعاقة واﻷشخاص من ﳎتمع اﳌيم/عين واﳌهاجرون.ات ،بتسليط

استناًدا إﱃ بياناتنا ،يمكننا القول إنّ بعض العوامل مثل اﳉندر أو
ي،
اﳌوقع اﳉغراﰲ أو كذلك التّواجد على شبكات الّتواصل اﻻجتماع ّ
قد ساهمت ﰲ مزيد تفاقم التّمييز وعدم اﳌساواة اّلتي تواجهها هذه
اﻷقليّات واﳌجموعات اﳌستضعفة .ﱂ تستفد أغلب هذه الفئات من
اﻻستجابة لﻸزمة التي طرحتها الّدولة ،بل عّولت على الّتضامن داخل
الفئات ومع اﳉمعيّات من أجل ﳎابهة اﳌصاعب اّلتي تعّرضت إليها.
ي ،واّلذي وإﱃ يومنا هذا ﻻ يزال مستمّرا ﰲ
ﰲ هذا الّظرف الّص ّ
حّ
تعميق الفوارق ومضاعفة التّمييز ،هناك بعض التدابير اّلتي يوصى
باّتباعها من أجل التّخفيف من حّدة أثر كوفيد  19 -على هذه الفئات
التي تعيش ﰲ حاﻻت ضعف متواصلة وزادت تعّكرا مع اﳉائحة.
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 .5الّتوصيات
ﳎموعات اﻷمازيغ
توصيات عامّة:
ي واﻻعتراف به قانونّيا.
¬ حماية العنصر اﻷمازيغ ّ
صة وعاجلة وملموسة ﳊماية وتعزيز حقوق وحرّيات ﳎموعات اﻷمازيغ ﰲ اﳌجاﻻت اﻻجتماعّية
¬ اّتخاذ إجراءات تشريعّية وإدارّية خا ّ
والّثقافية والّلغوّية.
ي.
¬ إدراج الّثقافة والّلغة اﻷمازيغّية ﰲ التّعليم والبحث ووسائل اﻹعﻼم العموم ّ
صة بكوفيد :19 -
توصيات خا ّ
حّية الطّارئة ،بما ﰲ ذلك الفحص واﳊماية والتّدّخﻼت
¬ على الّسلطات ضمان ترجمة اﳋطاب العامّ واﳌعلومات حول الّتدابير الّص ّ
حّية ،إﱃ الّلغة اﻷمازيغّية.
الّص ّ
حّية العمومّية لﻸمازيغ اّلذين يعيشون ﰲ منطقة مطماطة وتمزرت من خﻼل
¬ على الدولة النظر ﰲ تسهيل الوصول إﱃ اﳌرافق الّص ّ
إنشاء مراكز صحّّية ﳏليّة.
¬ يجب أن تمتنع وسائل اﻹعﻼم عن نشر الصور النمطية واﻷفكار اﳌبتذلة عن الفئات اﻷقلّية أو اﳌستضعفة من أجل ﲡنب انتشار
معلومات كاذبة عنها .يمكن أن تضر هذه الصور بهؤﻻء الفئات ،ﻻ سيما ﰲ سياق اﻷزمة التي تؤدي إﱃ تفاقم ضعفهم .يجب أن تراقب
الهيئة العليا اﳌستقلة لﻼتصال السمعي البصري ( )HAICAاﳌحتوى الذي تنشره وسائل اﻹعﻼم وتشرف عليه ،ويجب على الدولة
مكافحة اﻹفﻼت من العقاب من خﻼل فتح ﲢقيقات قضائية ﳌكافحة العنصرية والتحيز.

اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة
مة:
توصيات عا ّ
¬ ضمان تطبيق التشريعات التي ﲢمي اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة.
صة بكوفيد :19 -
توصيات خا ّ
¬ منح هؤﻻء اﻷشخاص موقعا مركزّيا ﰲ الّتصّدي للفيروس وإشراكهم ﰲ التخطيط ﻻستراتيجي ﳌكافحة الفيروس من أجل تكييف
البروتوكوﻻت مع احتياجاتهم.
حّية واستمراريتها من خﻼل إنشاء تغطية اجتماعية وصحية تمنحهم اﻷولوية ﰲ اﳌؤسسات
¬ ضمان إمكانية الوصول إﱃ الرعاية الّص ّ
الصحية (الفحص والتّطعيم .)...
¬ إعطاء اﻷولوية لﻸشخاص ذوي اﻹعاقة ﰲ اﻹنعاش اﻻجتماعي واﻻقتصادي لضمان اﻹدماج والتمكين على اﳌستوى الوطني.
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ﳎتمع اﳌيم/عين
توصيات عامّة:
¬ إلغاء ﲡريم العﻼقات بين اﻷشخاص من نفس اﳉنس بإلغاء اﳌادة  230من اﳌجلّة اﳉزائّية والقضاء على جميع أشكال ﲡريم
اﻷشخاص اﳌنتمين إﱃ ﳎتمع اﳌيم/عين وإلغاء اﳌادتين  226و 226مكرر من نفس القانون.
¬ منع الفحص الّشرجي القسرّي.
صة بكوفيد :19 -
توصيات خا ّ
¬ وضع حّد للّتدّخﻼت العدائّية من قبل اﳉهات اﳌختّصة واّلتي ﲡُرى باسم الّنظام العام واﳌخالفة ﻷحكام الفصل  49من الدستور
التونسي لسنة  2014ومبادئ اﳌساواة والّضرورة والّتناسب.
¬ يجب وضع استجابات اجتماعّية واقتصادّية للحّد من الّتداعيات اﻻقتصادية للجائحة ،عبر تقديم الّرعاية اﻻجتماّعية الّشاملة
لﻸشخاص دون مأوى وضحايا العنف اﳌنتمين إﱃ ﳎتمع اﳌيم/عين.
ﳎاًنا ،دون أي تمييز على
¬ يجب ضمان اﳊصول على الّرعاية الّصحيّة ،وكذلك توزيع معّدات الوقاية اﳉنسّية ،واﳌواّد اﳌعّقمة واﻷقنعة ّ
ي.
أساس اﳉندر أو التّوجه اﳉنس ّ

اﳌواطنون.ات الّسود.اوات
مة:
توصيات عا ّ
ي للقانون عدد  50لسنة  2018ضد التّمييز العنصرّي.
¬ الّسهر على التطبيق الفعل ّ
صة بكوفيد :19 -
توصيات خا ّ
¬ يجب على الدولة أن تكافح اﻹفﻼت من العقاب من خﻼل فتح ﲢقيقات قضائية ﳌكافحة العنصرية والتحيز من أجل حماية هذه الفئة
التي يتفاقم وضعها الهش بسبب اﳉائحة.
¬ يجب على وسائل اﻹعﻼم اﻻمتناع عن نشر الصور النمطية والكليشيهات .يجب أن تراقب الهيئة العليا اﳌستقلة لﻼتصال السمعي
البصري ( )HAICAاﳌحتوى الذي تنشره وسائل اﻹعﻼم وتشرف عليه.
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اﳌهاجرون.ات من جنوب الّصحراء الكبرى
مة:
توصيات عا ّ
ي للقانون عدد  50لسنة  2018ضد التّمييز العنصرّي والقانون عدد  61لسنة  2016اﳌتعلّق بمنع اﻻﲡّار
¬ الّسهر على التطبيق الفعل ّ
باﻷشخاص ومكافحته
¬ تشجيع تسوية أوضاع اﳌهاجرين.ات غير النّظاميّين.ات.
¬ وضع ضوابط ﳏّددة لضمان ظروف عمل ﻻئقة.
¬ إلغاء العقوبات اﳌفروضة على ﲡاوز فترة اﻹقامة لﻸشخاص ﰲ وضعّيات هّشة.
صة بكوفيد :19 -
توصيات خا ّ
¬ دمج اﳌهاجرين.ات وأخذ هشاشة وضعهم بعين اﻻعتبار ﰲ اﳋّطة الوطنّية ﳌكافحة كوفيد  19 -للحّد من تأثير اﳉائحة عليهم.
¬ وضع استراتيجّيات ﳏددة لضمان النّفاذ إﱃ اﳌعلومة ،ﻻ سيما من خﻼل توفير الّترجمات واﳌترجمين.ات.
حّية ،وﻻ سيما اﳊصول على الرعاية الصحية اﳌجّانّية،
¬ وضع الوسائل التي تضمن لهم الوصول غير الّتمييزي إﱃ خدمات الّرعاية الّص ّ
دون أن يؤثر وضعهم على نوعيّة الرعاية.
¬ يجب على الّسلطات اﻻمتناع عن تأجيج اﻻّتهامات بانتشار الفيروس اﳌوجّهة ضّد اﳌهاجرين.ات وحمايتهم وﳏاربة كّل اﳋطابات
التّمييزّية ضّد اﳌهاجرين.ات من جنوب الّصحراء الكبرى.

اﻷقلّيات الّدينيّة
مة:
توصيات عا ّ
¬ تسهيل إنشاء اﳉمعيات وأماكن العبادة لﻸقليات الدينية.
¬ ضمان التّطبيق الفعليّ ﳊرّية العبادة ﳉميع اﻷقلّيات ،بما ﰲ ذلك اﻷشخاص اﳌلحدين.
صة بكوفيد :19 -
توصيات خا ّ
¬ يجب على الّدولة متابعة اﳊوادث ذات الّطبيعة اﳌعادية لﻶخر وخطاب الكراهية واّلتي تنتهاك حرّية اﳌعتقد وﳑارسة الّشعائر الّدينّية
والتّعبير ،ﻻ سيما ﰲ حاﻻت اﻷزمات الّتي من اﳌحتمل أن تزيد من ضعف اﻷقلّيات الّدينّية وتفاقم من تداعيات مثل هذا اﳋطاب
صة منها العنيفة.
خا ّ
¬ كّل شخص ينشر خطاب الكراهّية يجب أن يكون ﳏّل تتبّعات عدلّية.
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https://wikileaks.org/plusd/cables/06TUNIS2141_a.html

subsahariens_6078270_3212.html

كاساريني  ،كاميل « ،الهجرة جنوب الصحراء ﰲ تونس :من اﻻعتراف
بحقيقة اجتماعية إﱃ إنشاء قضية إدارية» ، Migrations Société ،
اﳌجلد ،179 .عدد  ،2020 ،1ص.57-43 .
النصراوي  ،مصطفى «العمال اﳌهاجرون من جنوب الصحراء ﰲ تونس
يواجهون قيوًدا تشريعية على توظيف اﻷجانب»  ،اﳌجلة اﻷوروبية
للهجرة الدولية  ،اﳌجلد ، 33 .عدد  ، 2017 ، 4ص.178-159 .
اﳌرجع نفسه ،النصراوي.
اﳉوادي  ،إيمن « ،التقييم اﻷساسي لنقاط الضعف اﻻجتماعية
واﻻقتصادية والصحية للمهاجرين من أجل الوصول الفعال إﱃ
اﳋدمات الصحية ﰲ تونس»  ،اﳌنظمة الدولية للهجرة ، 2016 ،
ص.74 .
«التجربة التونسية ﰲ الترحيب باﳌهاجرين والﻼجئين متواضعة وﻻ
تزال دون التوقعات»  ،ﻻبريس  30 ،نوفمبر  /تشرين الثاﱐ .2019

بن يونس شريف  ..هل حماية اﻷقليات ﰲ تونس تتوقف عند أديان
الكتاب؟ » ،مرصد فاروس  18 ،أفريل ،2021

القانون اﻷساسي عدد  61لسنة  2016اﳌؤرخ ﰲ  3أوت 2016
اﳌتعلق بمنع اﻻﲡار باﻷشخاص ومكافحته.
القانون اﻷساسي عدد  58لسنة  2017اﳌؤّرخ ﰲ  11أوت 2017
واﳌتعّلق بالقضاء على العنف ضّد الّنساء.
كوفيد  :19-موجة تضامن مع العائﻼت اﳌتضررة من أزمة فيروس
كورونا ،وكالة اﻷناضول https://www.aa.com.tr/fr/afrique/
tunisie-covid-19-vague-de-solidarité
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إصدار أحكام استثنائية وظرفية وإيقاف بعض أحكام ﳎّلة الّشغل ﳌنع
ي الّشامل.
التسريح أثناء اﳊجر الّص ّ
حّ

أثر الكوفيد 19-على حقوق اﻷقليات واﳌجموعات اﳌهمشة :استشارة مع اﳌجتمع اﳌدﱐ
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العمل على تأمين حقوق
اﻷقليات والسكان اﻷصليين

أثر الكوفيد 19-على حقوق اﻷقليات واﳌجموعات
اﳌهمشة :استشارة مع اﳌجتمع اﳌدﱐ
تبين هذه الدراسة أثر وباء الكوفيد 19-على اﻷقليات واﳌجموعات
اﳌهمشة ﰲ تونس ،أي اﻷمازيغ ،ذوي/ات اﻹعاقة ،ﳎتمع اﳌيم/عين،
التونسيون/ات السود.وات ،اﳌهاجرون/ات من إفريقيا جنوب الصحراء
واﻷقليات الدينية .تعيش معظم هذه اﳌجموعات حالة هشاشة سابقة
للجائحة ،تفاقمت بسبب التدابير التي اتخذتها الدولة التونسية جملابهة
تفشي الكوفيد .19-وبينما يؤثر عادة اﻻنتماء ﻷقلية أو فئة مهمشة
تأثيرا مباشرا على التمتع باﳊقوق ﰲ اﻹطار «العادي» لتونس ،فإن
الوضع «اﻻستثنائي» للوباء قد زاد ﰲ تعكيره .وﰲ الواقع ،قد ﲡد
بعض الفئات نفسها ﰲ مفترق تنتمي لعدة أقليات ،ﳑا يؤدي إﱃ
تفاقمل أثر الكوفيد 19-بشأن التمتع باﳊقوق.

ﳎموعة حقوق اﻷقليات الدولية ،العنوان:
هاتف+44 (0)20 7422 4200 :
اﳌوقع اﻹلكتروﱐwww.minorityrights.org :

استنادا للمقابﻼت وﳎموعات اﳌناقشة التي أجريت مع عدة فرق
متباينة ،أثرت جائحة الكوفيد 19-على تمتع اﳌجموعات التي تشملها
الدراسة بحقوق ﳐتلفة حسب كل فئة .غير أن فريق البحث ﻻحظ أن
جميع الفئات تأثرت بوباء الكوفيد ،19-اقتصاديا واجتماعيا ،خاصة
بسبب ﳏدودية فرص العمل ،على الرغم من صدور مرسوم من رئيس
اﳊكومة رقم  2020-2اﳌؤرخ ﰲ  14أفريل  . 2020وقد تأثر هؤﻻء
السكان بصورة ﳐتلفة عندما يتعلق اﻷمر بالولوج إﱃ العدالة والتعليم
واﳌعلومات والرعاية .ويمكن مﻼحظة أن فئتين واجهت عقبات خاصة:
اﻷقليات الدينية فيما يتعلق بممارسة شعائرها بعد غلق دور العبادة
وحق العودة إﱃ البلد اﻷم بالنسبة للمهاجرين/ات من إفريقيا جنوب
الصحراء بما أنه ﱂ تتوفر لهم.ن رحﻼت إجﻼء على غرار مهاجري/ات
أوروبا وأمريكا الشمالية.

54 Commercial Street, London E1 6LT, UK

فاكس+44 (0)20 7422 4201 :

البريد إلكتروﱐ:

minority.rights@minorityrights.org

