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فياألخرىالمھّمشةوالمجموعاتاألقلّیاتضدالّتمییزحولمعلوماتورقة
تونس

وطنیةلجنةإنشاءالقانونیتطلبالحقوق،ھذهولحمایة
السیاساتوتطویرالعنصري،التمییزلمكافحة
ذلكفيبماالوزارات،منعددمعبالتعاونالعامة
أربعبعدذلك،ومعوالریاضة.والتعلیمالصحة
اللجنةتونسُتنشئلمالقانون،اعتمادمنسنوات

موضعالمتوقعةالعامةالسیاساتتضعولمبعد
التنفیذ.

الّتمییزیجرماآلنالقانونأنمنالرغمعلى
اجتماعیةظاھرةیزالوالكانأنھإال،العنصري 

مدةمنذالسودالسكانلھایتعرضاالنتشارواسعة
اإلرثمخلفاتإلىجزئًیاذلكویرجع،طویلة

التاریخي للعبودّیة في البالد.
واسعنطاقعلىالتفقیرتونسفيالسودیواجھال

إلىالمحدودوالوصولالعملسوقمنواإلقصاء
حدإلىمغّیبونأیًضاھمبلفحسب،العاليالتعلیم
أخرىومجاالتواإلعالمالسیاسةمجالفيكبیر
أكبرنجدأینتونسجنوبفيالعامة.الحیاةمن
الوضعیعتبرالّسود.اوات،التونسیین.اتمنعدد

المعزولةالمناطقفيخاّصةخاص،بشكلخطیًرا
المراكزعنبعیًداالتحتیة،البنیةإلىتفتقرالتي

الخدمات العامة.باقيالصحیة و

توصیات
50عدداألساسيللقانونالفعليالتنفیذضمان◊

أشكالجمیععلىبالقضاءالمتعلق2018لسنة
اللجنةإنشاءذلكفيبماالعنصري،التمییز

الوطنیة لمكافحة التمییز العنصري.

المقدمة.1
التوتراتتصاعدیشھدسیاقفيتونسمراجعةتجري

كانتإذاماحولوالشكوكواالجتماعیة،السیاسیة
منذالمكتسبةاإلنسانحقوقمجالفياإلنجازات

-مكتملةغیرولكنھاجوھریةكانتوالتي-الثورة
منالعكسعلىأووتدعیمھا،علیھاالحفاظسیتم
ھذامثلفيتقویضھا.أوتعطیلھاسیتمذلك،

والفئاتاألقلیاتتجاهتونسموقفسیكونالسیاق،
ھذاحقیقي.اختباربمثابةالمجتمعفيتھمیًشااألكثر

لتشجیعفرصةھوالشاملالدورياالستعراض
لتحقیقیسعىكبلدبتعھداتھاااللتزامعلىتونس

المساواة والحقوق للجمیع.

األشخاص السود.2
(القانونرائًداقانوًناتونساعتمدت،2018عامفي

علىبالقضاءالمتعلق50-2018عدداألساسي
یجّرمومظاھره)العنصريالّتمییزأشكالجمیع

علىتحرضالتياألفكارونشرواألقوالاألفعال
الّتمییزأساسعلىوالتفرقةوالعنفالكراھیة

یوفرالمنطقة.فينوعھمناألولوھوالعنصري،
علىالتمییزلمكافحةالقانونیةاألسسالقانونھذا

القومياألصلأوالنسبأواللونأوالعرقأساس
علىالعنصريالتمییزأشكالمنغیرهأواإلثنيأو

منوالذيعلیھاالمصادقالدولیةالمعاھداتمعنى
منحرمانأوعرقلةأوتعطیلعنھینتجأنشأنھ
قدمعلىممارستھاأووالحریاتبالحقوقالتمتع

وأعباءواجباتتحمیلعنھینتجأنأوالمساواة
إضافیة.



فيالتمییز،مناھضةنقاطشبكةعنصادرتقریرفي
بالشراكةالمدنيالمجتمعجمعیاتمنمبادرةإطار
الدعملتقدیمالدولیةاألقلیاتحقوقمجموعةمع

بینمنالبالد،أنحاءجمیعفيالتمییزلضحایا
تم،2020عامفيمسجلةتمییزحالة651إجمالي
الجنسيبالتوجھمتعلقةتمییزحالة326تسجیل
الجندري.التعبیرأوالجندریةالھویةو/أوللضحیة

والمتعلقةتحدیدھاتمالتيالحاالتمن13.5٪
نساءشملتالجندریةوالھویةالجنسيبالمیل

بھویاتالقانونياالعترافعدمجندریا.عابرات
المثلیةرھابجانبإلىجندریاوالعابراتالعابرین
جندریاوالعابراتالعابرینورھابالمجتمعیة

شدیدةوضعّیةفيجندریاالعابراتالنساءیجعل
صعوباتجندریاالعابراتالنساءتواجھالھشاشة.

والعملوالتعلیمالسكنعلىالحصولفيكبیرة
والرعایة الصحیة.

توصیات
تجرمالتيالعقوباتقانونمن230الفصلإلغاء◊

نفسمنبالغینبینبالتراضيالجنسیةالعالقات
226الفصلیناستخدامعدممنوالتأكدالجنس،

احتجازأوالعتقالالقانوننفسمنمكرر226و
أوالجنسیةمیوالتھمأساسعلىاألفرادمضایقةأو

الھویات الجندریة.
-للجمیعوشاملآمنكفضاءالعاّمالفضاءضمان◊

+،م.عمجتمعألفرادالخصوصوجھوعلى
ومحاسبةالعامةالحمالتخاللمنخاصة

مرتكبي أعمال العنف والتمییز.

أشكالجمیعتحظرشاملةتشریعاتاعتماد◊
أوالجنسأساسعلىالتمییزذلكفيبماالتمییز،
السكانوضعأواللغةأوالمعتقدأوالدینأوالعرق

الجندریة،الھویةأوالجنسيالتوجھأواألصلیین
بما یتماشى مع المعاییر الدولیة.

+م.عالمجتمعأفراد3.
والجنسيالمیلومزدوجيالمثلییناألشخاصیزالال

أعوانقبلمنوالعنفالتمییزیواجھونتونسفيالعابرین
الشرطة وكذلك المجتمع بشكل عام.

من230الفصلبموجبالمثلیةالجنسیةالعالقاتتجّرم
التعسفیة،االعتقاالتإجراءیتمالجزائیة.المجلّة
الجندريوالتعبیربالمظھراالشتباهأساسعلى
للمعطیاتبانتھاكاتمصحوًبایكونما(غالًبا

المحمولة).الھواتفمصادرةمثلالشخصیة،
الھرسلةأنواعشتىالمعتقلیناألشخاصویواجھ

الشرجيللفحصإخضاعھمویتمواالعتداء
القسري.
للعنفدائمامعرضونجندریاالعابریناألشخاص

بشكلوالمجتمعاألقاربقبلمنبالعنفوالتھدید
قواتأوالسلطاتقبلمنبالحمایةیتمتعونالعام.

غالبایتعرضونفھمذلك،عكسعلىاألمن.
قبلمنتعنیفھمویتمالتعسفي،واالحتجازلالعتقال
عادًةالتعسفیةاالعتقاالتتستندالشرطة.أعوان
الفصولبعضتتناولھامبھمةلمفاھیمتأویالتإلى
یتجاھرمنكل"226الفصلالجزائیة:المجلةمن

یعتديمن"كلمكرر226والفصلبفحش"عمدا
العامةاآلدابأوالحمیدةاألخالقعلىعلنا

العابریناألشخاصویواجھالقول".أوباإلشارة
إلىوصولھمدونتحولعقباتأیًضاجندریا

الجندریةالھویةألناألساسیةالعامةالخدمات
الھویةبطاقاتفيوالمدرجةالوالدةعندالمحددة

الوطنیة ال تتوافق مع تعابیرھم الجندریة واسمائھم.
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األمازیغ.5
واللغوي،الثقافياالنصھارمنبقروناألمازیغتأثرلقد

أقلیةاآلنھمالقومیة.الدولةسیاساتمنبتشجیع
فقط،متحدث.ةآالفعشرةیقربمامعلغویة
الیونسكوقبلمنمصنفةالتونسیةاألمازیغیةواللغة
عدمیشكلاالندثار.بخطرمھددةأنھاعلى

إدراجھاوعدمرسمیةكلغةباألمازیغیةاالعتراف
تحدًیاالمدارسفيتدرسالتياللغاتقائمةفي

رئیسًیا یواجھھ األمازیغ في تونس.

توصیات
متعددالتعلیمفياألمازیغاألطفالحقضمان◊

ادراجخاللمنذلكفيبمااللغة،وثنائيالثقافات
األمازیغیة كلغة ثانیة في المدارس.

تطویر مبادرات، بالتعاون مع الجمعیات الثقافیة◊
األمازیغیة، للتوعیة بالثقافة والتقالید األمازیغیة.

والمھاجراتالمھاجرون.6
وطالباتوطالبيوالمھاجراتالمھاجرینیتعرض

التعسفيلالعتقالوالالجئاتالالجئینواللجوء
تشریعاتوجودعدمیشجعوالتسلیم.واالحتجاز

الممارساتالعمل،قانونمجالفيسیماالوقائیة،
وكذلكالعامة،السلطاتقبلمنوالتمییزیةالتعسفیة

المھیكل.غیرالعملقطاعفيالعملأربابقبلمن
وھوبطیًئا،القائمةالقوانینبعضتنفیذیزالالكما

50-2018عدداألساسيللقانونبالنسبةالحال
الّتمییزأشكالجمیععلىبالقضاءالمتعلق

أیًضاالحمایةیوفرالذيومظاھره،العنصري
االتجارمكافحةوقانونوالمھاجرات،للمھاجرین

تجریمبإلغاءبعدتونستقمولم.2016لعامبالبشر
إطارلدیھاولیسللحدودالقانونيغیرالعبور

والمھاجرین.اتواستقباللحمایةمؤسسي
إلىوصولھمعندھشاشةاألكثراألشخاص
أراضیھا.

األخیرالشاملالدورياالستعراضمنذتونسأحرزت
المھاجرینلحقوقأفضلحمایةنحوالتقدمبعض

والمھاجرات. ویشمل ذلك:

المعتقدیةأوالدینیةاألقلیات.4
بوجوداالعترافباستمرارالتونسیةالحكومةرفضت

"اإلبراھیمیة"األدیانجانبإلىأخرىدیانات
والیھودیة)والمسیحیة(اإلسالمرسمًیابھاالمعترف

في البالد، وال سیما الدیانة البھائیة.
یتعلق2011سبتمبر24بتاریخقانونمرسومأتاحوقد

جمعیاتمنالعدیدتأسیسالجمعیات،بتأسیس
عنتدافعالتيتلكذلكفيبمااإلنسان،حقوق
طلبرفضتم،2012عامفياألقلیات.حقوق

مدنیةكجمعیةالتسجیلتونسفيالبھائیةالجمعیة
إدراجأنادعىالذيالوزراء،رئیسقبلمن

ومع"تمییزي".كانالجمعیةاسمفي"البھائیة"
الجمعیاتعلىالمعیارھذاتطبیقیتمالذلك،

مصطلحالمثال،سبیلعلىتتضمن،التياألخرى
توّجھ،2013عامفيأسمائھا.في"إسالمیة"
ھذافيللطعناإلداریةالمحكمةإلىالبھائیون
استأنفاالبتدائیة.المحكمةفيوفازواالقرار
االستئنافمحكمةأمامالقرارالحكومةرئیس

القرارتأكیدتم،2022مارسفيولكناإلداریة،
القرارنشریتّملمأنھالمؤسفمنالبھائیین.لصالح

تتمكنلموبالتالياألسطر،ھذهكتابةحدالى
الجمعیة من التسجیل رسمًیا حتى اآلن.

علىالبھائیین،مقابربإنشاءالتونسیةالسلطاتتسمحلم
البھائیةالمجموعةمنالمتكّررةالطلباتمنالرغم
ُرفضتوقد).2022ومارس2018(أواخر
عددسوىیشكلونالالبھائیینأنبحجةطلباتھم

یھددأنشأنھمنھذاوأناألشخاص،منقلیل
الرسميالدینھواإلسالموأناالجتماعیة،الوحدة

لتونس.
توصیات

أوالدینحریةفيللحقالكاملاالحترامضمان◊
18المادةوكذلكالدستوریةلألحكاموفًقاالمعتقد

المدنیةبالحقوقالخاصالدوليالعھدمن
البھائيبالّدیناالعترافخاللمنوالسیاسیة،

أياعتناقعدمأوالدیانةتغییرفيالحقوكذلك
دین.

مواقعفيللبھائیین.اتمقابربإنشاءالسماح◊
مختلفة من البلد.
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اإلعاقةذوياألشخاص.7
,تونسفياإلعاقةذوياألشخاصضدالتمییزیستمر
2005لسنة83عددالتوجیھيالقانونیتماشىالإذ

بالنھوضوالمتعلق،2005أوت15فيالمؤرخ
أحكاممعوحمایتھم،اإلعاقةذويباألشخاص
الدولیةاالتفاقیةمعوالبالمساواة،المتعلقةالدستور
یدمجالكمااإلعاقة.ذوياألشخاصحقوقبشأن

حقوقاتفاقیةبموجباإلعاقةتعریفالقانون
بشكلاالعتبارفيیأخذوالاإلعاقةذوياألشخاص

ذوي/ذواتوالنساءاألطفالخصوصیاتكاف
اإلعاقة.
ذوياألشخاصعنرسمیةمعطیاتغیاب
وضعالصعبمنیجعلتونسفياإلعاقة
التدابیرفعالیةتقییمأومناسبة،وإجراءاتسیاسات
اإلعاقةذوياألشخاصإقصاءیتفاقمالمتخذة.

األشخاصوصولإمكانیةعدمبسببوتھمیشھم
وفشلالعامة،األماكنإلىالحركیةاإلعاقةذوي
المعلوماتوصولوضماناتاحةفيالدولة
البصریةاإلعاقةذويلألشخاصالعاّمة

ولألشخاص ذوي اإلعاقة السمعیة.

توصیات
ذلكفيبما،2005لسنة83عددالقانونتعدیل◊

حقوقاتفاقیةفيالوارداإلعاقةتعریفإدراج
األشخاص ذوي اإلعاقة.

أطرھافياإلنسانحقوقلمقاربةالشاملاإلدراج◊
باإلعاقة،المتعلقةوالسیاسیةوالمؤسسیةالتشریعیة
أصحاباإلعاقةذوياألشخاصاعتباروخاصة
الخدماتمنكمستفیدینولیسواحقوق

والمساعدات.

االجتماعیةالشؤونوزارةبینالموقعةاالتفاقیات.1
الالجئینلشؤونالمتحدةلألممالسامیةوالمفوضیة
حصولإجراءاتلتسھیلالمدنيالمجتمعومنظمات
علىاللجوءوطالباتوطالبيوالالجئاتالالجئین
الوطنيالصندوقإلىواالنتماءاإلقامةتصاریح

للضمان االجتماعي.
حمالتفيوالمھاجراتالمھاجرینإشراك.2

،19كوفید-جائحةانتشارأثناءالطارئةالمساعدة
لتسھیلالمدنيوالمجتمعالدولةبینوالتعاون
لدیھملیسالذینوالمھاجراتالمھاجرینحصول

وثائق ھویة على التلقیح.

حقوقانتھاكاتتستمرالخطوات،ھذهمنالرغمعلى
واللجوءوطالباتوطالبيوالمھاجراتالمھاجرین
منعددتنفیذیتعینیزالالوالالجئات.الالجئین
االستراتیجیةذلكویشملاإلیجابیة،المبادرات
قانوناعتمادعلىتنصالتيللھجرة،الوطنیة
وطنيقانوناآلنحتىیوجدالذلك،ومعاللجوء.

شامل للجوء، وال یزال ھناك مشروع قانون معلق.

توصیات
حقوقلحمایةالدولیةاالتفاقیةعلىالمصادقة◊

والمھاجراتالمھاجرینوالعامالتالعمالجمیع
كریمةمعیشیةظروفوضمانأسرھموأفراد
والئقة.

للھجرةشموالًأكثروطنیةاستراتیجیةاعتماد◊
اعتمادذلكفيبماتونس،فيالمھاجرینللسكان
فيالمدنيالمجتمعوإشراكاللجوء،قانون

التشاور الرسمي في ھذه العملیة.
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