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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
   ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته امل      
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *تونس    

 إىل عملية االستعراض    )١( جهة معنية  ١٧هذا التقرير موجز للمعلومات املقدَّمة من         
وهو يّتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف           . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩ه  مقرر
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف             . ُمحددة
وعلى حنو ما نص عليه     . كان على النصوص األصلية دون تغيري     التقرير، كما أُبقي قدر اإلم    
، ُيخّصص يف التقرير، حيثما كان مناسباً، فرع علـى          ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان     

حدة لإلسهامات املُقدمة من املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف الدولـة موضـوع               
وقع الشبكي للمفوضية الـسامية     وُتتاح على امل  . االستعراض واملُعتمدة وفقاً ملبادئ باريس    

وقد أُخذت بعـني    . حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة        
  .االعتبار يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض وما حدث من تطورات أثناء تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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دولـة  املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف ال         -أوالً  
  موضوع االستعراض واملُعتمدة وفقاً ملبادئ باريس

  .ال ينطبق

املعلومات املُقدمة من مؤسسات وطنية ُمعتمـدة حلقـوق اإلنـسان             -ثانياً  
  وجهات معنية أخرى

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
مهـا  ذكر عدد من التقارير املقدمة أن االستعراض ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار فترتني           -١

  .)٢(٢٠١١يناير / كانون الثاين١٤الفترة اليت سبقت َخلع الرئيس بن علي والفترة اليت بدأت يف 

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
أفاد منظمة العمل الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والتقريـر املـشترك األول               -٢

 احلكومة املؤقتة صّدقت، منذ     والتقرير املشترك الثاين واملنظمة التونسية ملناهضة التعذيب بأن       
وأضافت منظمـة   . )٣(، على عدد من املعاهدات الدولية الرئيسية      ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

العفو الدولية أن تونس مل ُتصّدق بعد على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل               
ري الثـاين امللحـق     اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختيا      

  .)٤(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ورّحبت اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وعدد من اجلهات املعنيـة              -٣

 باعتماد مرسـوم القـانون املتعلـق بـسحب     ٢٠١١أغسطس / آب ١٦بقيام احلكومة يف    
ة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        التحفظات املقدمة عند التصديق على االتفاقي     

مؤداه أهنا  " إعالن عام "وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تونس أبقت على          . )٥(املرأة
وأوصى منظمة هيومن رايتس ووتش والتقرير      . )٦(قد ال تنفذ إصالحات تتعارض مع اإلسالم      

سان بأن تسحب تونس التحفظ العام      املشترك الثاين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلن       
  .)٧(املتبقي فيما يتعلق باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وأوصى اجمللس الوطين للحريات بتونس بأن تقدم الدولة اإلعالن املنصوص عليه يف              -٤
فريقية حلقوق اإلنسان    من بروتوكول امليثاق األفريقي املتعلق بإنشاء احملكمة األ        ٦-٣٤املادة  

وأوصى التقرير املشترك الثاين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنـسان           . )٨(والشعوب
بأن تصّدق الدولة على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد               

  .)٩(أسرهم
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 اجمللس الوطين التأسيسي أمامه فرصة فريدة ملعاجلـة         أفادت منظمة العفو الدولية بأن      -٥

. )١٠(نقائص الدستور القدمي والتأكد من دمج ضمانات حقوق اإلنسان يف الدستور اجلديـد            
وأوصى التقرير املشترك األول بأن تتخذ تونس من الدستور أساساً لبناء جملـس يـستند إىل         

نسان وأن تعتمد آليات تتيح إعمال هـذه        القيم الدميقراطية والعدالة االجتماعية وحقوق اإل     
  . )١١(احلقوق على املستوى القضائي

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لعدم اختاذ خطوات كثرية لترمجة االلتزامات   -٦
وأوصى اجمللس الوطين للحريات بأن تعتمد تونس تشريعاً ُيدمج         . )١٢(الدولية إىل قوانني وطنية   

  .)١٣(رائم املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةيف القانون احمللي اجل

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -٣  
ذكّرت اجلمعية التونسية للتنمية السياسية بأن تونس مل ُتعّدل تشريعاهتا كي تـصبح               -٧

وأفادت اهليئة  . )١٤(األساسية يف توافق مع مبادئ باريس     اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات      
بأن رئيسها اجلديد أعّد مشروع مرسوم قانون إلنشاء جملس أعلى حلقوق اإلنسان واحلريات             

  .)١٥(وأنه قّدم هذا املشروع إىل رئيس اجلمهورية
يا واعترب التقرير املشترك األول أن إنشاء اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق حول قـضا              -٨

فقد كان واضـحاً أن تفـشي       . الفساد والرشوة شكّل إجنازاً قّيماً يف جمال مكافحة الفساد        
ممارسات الفساد أدى إىل تفاقم الفوارق االقتصادية واالجتماعية تفاقماً شـديداً يف تـونس              

غري أن الفساد مل يكن ظاهرة معزولة وإمنا نِتاَج خلل . وانتهاك حقوق الكثريين يف هذا الصدد
مل يف النموذج االقتصادي واالجتماعي والسياسي واملؤسسي، ومكافحُته مرتبطة بإصالح          شا

  .)١٦(هذه النماذج
وبصفة أعّم، أوصى التقرير املشترك األول بأن تكفل تونس تغيرياً فعليـاً يف مجيـع                 -٩

  .)١٧(املؤسسات كي تعمل يف إطار احترام حقوق اإلنسان احتراماً كامالً
ر املشترك األول بأن تتعاون تونس تعاوناً كامالً مع مفوضية حقـوق            وأوصى التقري   -١٠

اإلنسان واهليئات املختصة يف األمم املتحدة من أجل بلورة خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان              
  .)١٨(وتعزيزها بآلية رصد

بيد أنه ال بد من تعزيـز       . وأشاد التقرير املشترك األول بإنشاء وزارة التنمية اجلهوية         -١١
يكل املؤسسي بآليات تكفل إشراك مجيع اجلهات املعنية يف وضع الـسياسات اجلديـدة              اهل

  .)١٩(القائمة على حقوق اإلنسان
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
أوصى التقرير املشترك األول بأن تتعاون تونس مع آليات األمم املتحـدة حلقـوق                -١٢

مبا فيها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما أوصاها بتقدمي           اإلنسان  
  .)٢٠(ما تأّخرت يف تقدميه من تقارير

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
أشاد التقرير املشترك األول بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصـة وأوصـى               -١٣

  .)٢١(مبواصلة التعاون معها
وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن ترّد تونس على الطلبات اليت مل ترّد عليها                -١٤

بعد وأن تيّسر زيارات املقررين اخلاصني املعنيني حبـاالت اإلعـدام بـإجراءات مـوجزة،               
وباستقالل القضاة واحملامني، وحبرية التعبري، وحبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان، وحبريـة             

  .)٢٢(تجّمعتكوين اجلمعيات وال

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
اعترب التقرير املشترك األول أن فتح مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف تـونس            -١٥

  .)٢٣( مثّل خطوة إجيابية إىل األمام٢٠١١يوليه /يف متوز

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

   وعدم التمييزاملساواة  -١  
أفاد التقرير املشترك األول بأن تونس واجهت طيلـة عقـود احتكـار الـسلطة                 -١٦

االقتصادية والسياسية يف أيدي النظام احلاكم، وهو ما جتلى يف التمييز وانعدام املـساواة يف               
كذلك الحظ التقرير املشترك األول زيادة التباينات اإلقليمية واجلنـسانية          . مجيع املمارسات 

وأوصى التقرير املـشترك األول بـأن       . فيما يتصل بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     
تكفل تونس إدراج مبدإ املساواة بوضوح يف الدستور اجلديد وتنفيذه تنفيذاً فعلياً بواسـطة              

  .)٢٤(سياسات مناسبة
يت متّيز على   وأوصت منظمة العفو الدولية بأن ُتعّدل تونس أو ُتلغي مجيع القوانني ال             -١٧

أساس العرق أو اللون أو الدين أو االنتماء اإلثين أو املولد أو اجلنس أو امليل اجلنسي أو اهلوية                  
اجلنسانية أو الرأي السياسي والرأي بصفة عامة أو األصل الوطين أو االجتماعي أو أي صفة               

  .)٢٥(أخرى
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وال الشخصية  ـون األح ـ قان وأفاد منظمة العفو الدولية والتقرير املشترك الثاين بأن         -١٨
  .)٢٦(ما زال يتضمن أحكاماً متييزية ضد النساء، سيما فيما يتعلق باملرياث وحضانة األطفال

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن اعتماد شرط التكافؤ بني اجلنسني يف قانون   -١٩
 ٢١٧ امرأة يف هـذا اجمللـس مـن أصـل            ٤٩انتخاب اجمللس التأسيسي أدى إىل انتخاب       

وأوصى التقرير املشترك الثاين بأن تكفل تونس مبوجب الدستور مشاركة النساء           . )٢٧(مقعداً
  .)٢٨(يف مجيع مستويات احلياة السياسية واالجتماعية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
 أفادت منظمة العفو الدولية بأن االحتجاجات اليت نّددت باحلكومـة وبـدأت يف              -٢٠

             قُوبلت باإلفراط يف استعمال القوة، مما أسـفر عـن وفـاة             ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
 سـجيناً مـاتوا يف      ٧٢وتشمل هذه احلصيلة    .  شخص وسقوط مئات اجلرحى    ٣٠٠قرابة  

وأضافت منظمة العفو الدولية بأن احملـتجني       . )٢٩(السجون يف أحداث متصلة باالضطرابات    
. )٣٠(سبات بإفراط أعوان األمن يف استعمال القوة، رغم تغـيري احلكومـة           قُوبلوا يف عدة منا   

 رايتس ووتـش    هيومنوساق منظمة العفو الدولية واجمللس الوطين للحريات بتونس ومنظمة          
وأوصت منظمة العفـو    . )٣١(ومنظمة مناهضة التعذيب أمثلة هلذا اإلفراط يف استعمال القوة        

ضحة بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية يف حفـظ         الدولية بأن تصدر تونس تعليمات وا     
  .)٣٢(النظام متشياً مع املعايري الدولية

وأفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بأن تونس ال تنفـذ أحكـام                -٢١
. )٣٣(اإلعدام الصادرة لكن احملكوم عليهم باإلعدام ال يستفيدون من وضع سجناء احلق العام            

ة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بأن ُتعّدل تـونس الوضـع املؤقـت              وأوصت الرابط 
وأوصى منظمة العفو الدولية واجمللس الوطين للحريات بتونس        . )٣٤(للمحكوم عليهم باإلعدام  

والتقرير املشترك الثاين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بأن ُتلغي تونس عقوبـة        
  .)٣٥(اإلعدام
منظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنـسان بـأن            وأفادت    -٢٢

القانون اجلديد املتعلق بالتعذيب توّخى مواءمة تعريف التعذيب مع ما جاء يف اتفاقية مناهضة              
. )٣٦( سنة خالفاً ملا ُيمليه القانون الـدويل       ١٥التعذيب، لكنه نص على التقادم املسقط بعد        

نسية للمحامني الشبان بأن أكثر الفترات دموية يف نظام بن علي كانت            وأفادت اجلمعية التو  
فترة التسعينات وما حوهلا، وهو ما ُيسقط بالتقادم مجيع جرائم التعذيب املرتكبـة يف تلـك         

وأوصى اجمللس الوطين للحريات بتونس والتقرير املشترك الثاين والرابطة التونسية          . )٣٧(الفترة
  .)٣٨(ن بأن تعترف تونس جبرمية التعذيب كجرمية ال تسقط بالتقادمللدفاع عن حقوق اإلنسا

وأوصت منظمة الكرامة بأن تقوم تونس بإصالحات تشريعية وهيكلية شاملة مـن              -٢٣
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تونس إجـراء         . )٣٩(أجل استئصال ممارسة التعذيب   
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تعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة       حتقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة يف مجيع شكاوى ال       
وأوصت منظمة الكرامة أيضاً    . )٤٠(وتسليَم اجلناة إىل العدالة وتزويَد الضحايا باجلرب املناسب       
 هيومنكذلك أوصت منظمة      . )٤١(بأن تعتمد تونس يف غضون سنة واحدة آلية وقاية وطنية         

تقلة بإجراء زيارات منتظمة إىل     رايتس ووتش بأن تسمح تونس للهيئات الدولية والوطنية املس        
  .)٤٢(أماكن حرمان األفراد من احلرية

وأفادت منظمة الكرامة بأن ممارسة التعذيب استمرت بصورة منهجية وبال عقـاب              -٢٤
ومل تتخذ السلطة التنفيذية وال السلطة القـضائية        . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٤إىل حدود   

        وقالت منظمة العفو الدولية إهنـا      . )٤٣(اضاة املسؤولني تدابري ملموسة لعكس هذا االجتاه ومق     
ما زالت تستلم تقارير عن التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، وإن مل يعد ذلك متفشياً              

 كـانون   ١٤وأفادت منظمة الكرامة بأن أغلبية احلاالت املُبلغ عنها بعد          . )٤٤(كما يف املاضي  
كانوا ضـحية   ) قابس وبرج الرومي واملرناقية   ( سجون معينة    يناير تتعلق مبحتجزين يف   /الثاين

محلة ابتزاز شنتها إدارة السجن؛ وكانت حاالت أخرى تتعلق مبتظاهرين وحـاالت نـادرة              
وأضافت منظمة مناهضة التعذيب يف تونس أن أطفاالً تعرضـوا هـم        . )٤٥(لسجناء حق عام  
  .)٤٦(أيضاً للتعذيب

إلصـالح  " خريطة طريق " بأن وزارة الداخلية وضعت      وأفادت منظمة العفو الدولية     -٢٥
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء عدم        . الشرطة دون اإلشارة إىل جتاوزات املاضي     

وأوصت منظمة الكرامة بأن تقوم تـونس بإصـالح   . )٤٧(إقرار نظام لفحص السجالت بعد  
ريب قائم على احترام حقـوق      اجلهاز األمين وأن تكفل حصول قوات إنفاذ القانون على تد         

 رايتس ووتش بأن تطبق تونس تقنيات ملكافحـة         هيومنكذلك أوصت منظمة    . )٤٨(اإلنسان
وأوصت منظمـة مناهـضة     . )٤٩(الشغب ترمي إىل التقليل إىل أدىن حد من استعمال القوة         

  .)٥٠(التعذيب أيضاً بأن تقوم تونس بإصالح نظام السجون
يونيه وتـشرين   /ية أيضاً عن حاالت حدثت يف حزيران      وأبلغت منظمة العفو الدول     -٢٦

، فشلت فيها قوات األمن يف محاية الناس من هجمات جمموعات دينية            ٢٠١١أكتوبر  /األول
  .)٥١(أصولية
 رايتس ووتش بأن الفترة االنتقالية اتسمت حبوادث كـثرية          هيومنوأفادت منظمة     -٢٧

  . )٥٢(تعّرضت فيها النساء العتداءات لفظية وجسدية
وأشارت منظمة العفو الدولية واهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية إىل       -٢٨

 وأفضى إىل اإلفراج عن الكثريين من السجناء        ٢٠١١فرباير  /العفو العام الذي أُعلن يف شباط     
وذكرت منظمة الكرامة باالسـتناد إىل مـصادر خمتلفـة أن           . )٥٣(السياسيني وسجناء الرأي  

وذكـرت  . )٥٤(٢٠١١ينـاير   / كانون الثاين  ١٤كافحة اإلرهاب مل ُتطّبق منذ      تشريعات م 
منظمة الكرامة وجود مشروع قانون يهدف إىل تعديل تشريعات مكافحة اإلرهاب لكنـها             

ويف . )٥٥(٢٠١١نوفمرب  /أوضحت عدم وجود جدول زمين إللغائها إىل حدود تشرين الثاين         
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 تونس قانون مكافحة اإلرهاب ليكون يف توافق        حني أوصت منظمة العفو الدولية بأن تعّدل      
تام مع قوانني حقوق اإلنسان ومعايريها الدولية ذات الصلة ومع توصيات هيئـات األمـم               

  .)٥٦(املتحدة حلقوق اإلنسان، فقد أوصت منظمة الكرامة بأن ُتلغي تونس ذلك القانون
اجلسدي لألطفـال بـأن     وأفادت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقاب           -٢٩

 هبدف حظر مجيع أشكال العقاب البدين       ٢٠١٠يوليه  /تونس قامت بتعديل تشريعاهتا يف متوز     
وأعربت املبادرة العاملية عن    . )٥٧(لألطفال وجترمي االعتداء على الطفل حىت بالضرب اخلفيف       

 تـونس   أملها يف أن ُيهنئ جملس حقوق اإلنسان تونس على هذا اإلجناز وأوصت بأن ُتعزز             
تعديل القانون بتوعية عامة الناس وتثقيف املهنيني يف هذا الصدد وأن تتخذ طائفة من التدابري               

  . )٥٨(األخرى لدعم تنفيذه

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
الل أشارت منظمة الكرامة إىل إخضاع السلطة القضائية لوصاية السلطة التنفيذية خ            -٣٠

  . )٥٩(فترة حكم بن علي وذكرت أن احلق يف حماكمة عادلة كان ُينتهك بصورة منهجية
وذكرت منظمة الكرامة أن مبادرات وزارة العدل من أجل إصالح النظام القضائي              -٣١

  .)٦٠(ال ترقى إىل تطلعات من ُيطالبون بتغيري حقيقي
التنظيم القضائي حرصاً علـى     وأوصت منظمة العفو الدولية بأن ُتعّدل تونس قانون           -٣٢

 رايـتس   هيـومن وقدم منظمة     . )٦١(ضمان استقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية      
ووتش واجمللس الوطين للحريات بتونس والرابطة التونسية للدفاع عـن حقـوق اإلنـسان              

تونس كذلك أوصى منظمة الكرامة واجمللس الوطين للحريات بأن ُتعّدل          . )٦٢(توصيات مماثلة 
 املتعلق بالتنظيم القضائي واجمللس األعلى للقضاء       ٦٧/٢٩قوانني منها القانون األساسي رقم      

 الذي ُيخّول رئيس اجلمهورية تسمية تسعة أعـضاء يف          ٨١-٢٠٠٥والقانون األساسي رقم    
  . )٦٣(اجمللس األعلى للقضاء

رار وزارة الداخلية   وأوصى اجمللس الوطين للحريات بأن تعتمد تونس قانوناً ُيكّرس ق           -٣٣
  .)٦٤( ساعة٢٤ختفيض مدة اإليقاف التحفظي من فترة أقصاها ستة أيام إىل 

وذكرت اجلمعية التونسية للمحامني الشبان أن من الالزم تعديل قانون اإلجـراءات              -٣٤
اجلزائية إلقرار احلضور اإلجباري للمحامي أمـام مجيـع اهليئـات وال سـيما يف مراكـز             

  .)٦٥(الشرطة
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الشكاوى املتصلة بانتهاكات حدثت أثناء الثـورة              -٣٥

وذكر اجمللس الوطين للحريات بتونس     . )٦٦(٢٠١١مايو  /أُحيلت إىل احملاكم العسكرية يف أيار     
 من أجـل متكـني      ٢٠١١يوليه  /ومنظمة العفو الدولية أن القانون العسكري ُعّدل يف متوز        

وأوصى اجمللس الوطين للحريات    . )٦٧(ات ذاهتا اليت توفرها احملاكم املدنية     املتقاضني من الضمان  
بأن ُتلغي تونس مجيع أوجه عدم التقيد اخلاصة بالقضاء العسكري وجتعله يف توافق مع القضاء   
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كذلك أوصى اجمللس الوطين للحريات بأن تكون جرائم قوات األمن الـداخلي            . )٦٨(املدين
  .)٦٩(قانون العاممشمولة باختصاص هيئات ال

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن جلنة تقصي احلقائق يف التجـاوزات املـسجلة يف                -٣٦
، قد نشرت استنتاجاهتا بعد وأن      ٢٠١١نوفمرب  /الفترة األخرية مل تكن، إىل غاية تشرين الثاين       

مل تتح هلم وادعى الكثريون من هؤالء الضحايا أنه . الضحايا كانوا يف انتظار اإلنصاف واجلرب  
وعالوة على ذلك، أفادت منظمة العفو الدوليـة بـأن          . )٧٠(فرصة إبالغ اللجنة بشكاواهم   

اللجنة قالت إهنا لن ُتحيل املعلومات املُجّمعة إىل القضاء ما مل يطلب إليها ذلـك فـرادى                 
،  رايتس ووتش أن هذه اللجنة أعلنت استنتاجاهتا األولية هيومنوذكرت منظمة     . )٧١(احملامني

 مدنياً خالل الثورة يف قرى ومدن يف مجيع أحناء البلد، وقـد             ٢٤٠حيث وقفت على مقتل     
وإضافة إىل ذلك، استنتجت اللجنة سقوط . لقي معظمهم حتفه بعد إطالق الشرطة النار عليه

 جرحياً يف االحتجاجات اليت دامت شهراً ومصرع عشرات الـسجناء يف أحـداث              ١ ٤٦٤
  .)٧٢(يناير/ كانون الثاين١٦ و١٣دهتا السجون يف الفترة ما بني التمرد واحلرائق اليت شه

 ١٤ رايتس ووتش بـأن النيابـة العـسكرية أعلنـت يف             هيومنوأفادت منظمة     -٣٧
 توجيه هتم إىل الرئيس السابق بن علي وإىل وزيري الداخليـة اللـذين           ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

 من املوظفني السامني يف جهاز أمـن        شغال هذا املنصب أيام الثورة إىل جانب أربعني آخرين        
 رايتس ووتش يف هذا الصدد بأن تضمن تونس معـايري           هيومنوأوصت منظمة   . )٧٣(الدولة

  .)٧٤(احملاكمة العادلة على النحو املكفول يف االتفاقيات الدولية
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تفتح تونس حتقيقاً شامالً ونزيهـاً ومـستقالً يف                -٣٨

ت وجتاوزات حقوق اإلنسان املرتكبة يف فترة حكم الرئيس السابق بـن علـي، وأن      انتهاكا
تضمن يف اآلن ذاته تزويد الضحايا باجلرب الكامل ومحاية مجيع مـن قـدموا معلومـات إىل            

ورحب التقرير املشترك األول بإنشاء جلنة العدالة االنتقالية وأوصى بأن تكفـل        . )٧٥(التحقيق
ة وفعاليتها يف أعماهلا املتصلة بالنظم السابقة وبالنظام احلايل، كمـا           تونس كفاءة هذه اللجن   

أوصت بأال تقتصر واليتها على احلقوق املدنية والسياسية بل أن تـشمل أيـضاً احلقـوق                
  .)٧٦(االقتصادية واالجتماعية

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن عدداً من الضحايا رفعوا شكاوى ضد مـسؤولني               -٣٩
أعوان أمن يعتقدون أهنم ضالعون يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تعّرضوا هلـا             حكوميني و 
ومل ُيستدع لالستجواب سوى عدد قليل منهم ألن قضاة التحقيـق كـانوا             . خالل الثورة 

  . )٧٧(ميتنعون أو يعجزون عن إحضار هؤالء املسؤولني
 عـن   ٢٠١١يناير  /ثاينوأبرزت منظمة الكرامة أن اجملتمع املدين أبلغ منذ كانون ال           -٤٠

جتاوزات كثرية، سيما فيما يتصل بالشكاوى احملفوظة اليت قُّدمت يف حق مـسؤولني عـن               
انتهاكات حلقوق اإلنسان ومبحاكمات غري عادلة منها حماكمات مدنيني أمام هيئات قضائية            

  . )٧٨(عسكرية
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ـ / شـباط ١٩وأبرزت اجلمعية التونسية للمحامني الشبان أن مرسوم     -٤١  ٢٠١١ر فرباي
املتعلق بالعفو العام ينطبق على انتهاكات القانون العام أو العسكري عندما تكون املالحقات             

وأفادت اجلمعية بأن املرسوم نص على حـق املنـتفعني   . )٧٩(مرتبطة بنشاط نقايب أو سياسي   
وذكرت منظمة العفـو    . )٨٠(بالعفو يف إعادة اإلدماج يف وظائفهم ويف احلصول على تعويض         

لية واجلمعية التونسية للمحامني الشبان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان أن            الدو
وخبصوص إعـادة   . )٨١(هذا التعويض مل يدخل حيز النفاذ ألن النص املتعلق به مل ُيعتمد بعد            

اإلدماج يف الوظيفة، ذكرت اجلمعية الدولية ملساندة املساجني السياسيني واجلمعية التونـسية            
وأوصت الرابطة التونسية   . )٨٢(مني الشبان أن املمارسة أثبتت عدم تعاون إدارات معينة        للمحا

وأشارت . )٨٣(للدفاع عن حقوق اإلنسان بأن ُتنفذ تونس أحكام املرسوم املتعلق بالعفو العام           
 اجلمعية الدولية ملساندة املساجني السياسيني أيضاً إىل احلالة النفسية للسجناء السياسيني سابقاً           

  . )٨٤(وذكرت حاالت انتحار بعد اإلفراج
واعتربت اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية أن املرسـوم املتعلـق              -٤٢

 ميثل خطوة إجيابيـة،     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٤بالتعويض لفائدة شهداء وجرحى ثورة      
  .)٨٥(دولةلكنها رأت أن املرسوم جيب أن ينص تنصيصاً صرحياً على مسؤولية ال

وتضّمن التقرير املشترك الثاين توصية تتعلق بعدالة األحداث ال سيما ضمان حقوق              -٤٣
  .)٨٦(اجملرمني األطفال يف سياقات منها مرافق اإلصالح، إىل جانب حقوق الضحايا

  احلق يف الزواج ويف حياة أسرية  -٤  
 النساء املسلمات    رايتس ووتش بأن تونس طّبقت قوانني حترم       هيومنأفادت منظمة     -٤٤

من حق الزواج برجل غري مسلم خالفاً للرجال املسلمني الذين أُبيح هلم الزواج بنساء غـري                
وأضاف املركز األورويب للقانون والعدالة أن القانون املدين مبا فيـه قـانون             . )٨٧(مسلمات

ما يتعارض مع   األسرة واملرياث قانون مدّون، لكن القضاة ُعرفوا بتجاوز القانون املدّون عند          
  . )٨٨(تفسريهم للقانون اإلسالمي

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي وحق املشاركة              -٥  
  يف احلياة العامة والسياسية

) ملا قبل الربيع العريب   (أفاد املركز األورويب للقانون والعدالة بأن قوانني تونس احلالية            -٤٥
وقال املركز إن مـن     . )٨٩(خل املمارسة الدينية بالنظام العام    ة الدينية شريطة أال تُ    ُتجيز احلري 

املنتظر معرفة ما إذا كان الدستور املقبل سيتضمن أحكاماً حمددة حتمي احلريـة الدينيـة يف                
تونس، ذلك أن الكثريين من التونسيني خيشون أن تسعى بعض احلركات السياسية إىل فرض              

وساق املركز أمثلة شىت ملا ُبلّغ عنـه مـن          . )٩٠(ال الشريعة اإلسالمية  شكل صارم من أشك   
حاالت اضطهاد ومتييز دينيني، مبا يف ذلك إلغاء موكب ديين نظّمته األبرشـية الكاثوليكيـة            



A/HRC/WG.6/13/TUN/3 

GE.12-11789 10 

، وحالة الكنيسة املسيحية يف الكاف اليت أحرقها        ٢٠١٠أغسطس  /الرومانية يف تونس يف آب    
  .)٩١(٢٠١١ سبتمرب/مسلمون سلفيون يف أيلول

 رايتس ووتش بأن احملكمة االبتدائية لتونس سُتحاكم مالكي         هيومنوأفادت منظمة     -٤٦
قناة نسمة التلفزيونية بعد أن ُرفعت عليهم دعوى مبوجب مواد اجمللة اجلزائية وقانون الصحافة  

أعقاب بث هذه احملطة    اليت ُتجّرم التشهري باألديان واالعتداء على األخالق العامة، وذلك يف           
                / تـشرين الثـاين    ١٦ومـن املقـرر بـدء احملاكمـة يف          . Persepolisالتلفزيونية شريط   

وقال فريق الرصد املعين بتونس والتابع للنظام الدويل للمبادالت من أجل           . )٩٢(٢٠١١نوفمرب  
  .)٩٣(ة دينية جديدةإن هذا احلادث أثار ختوفاً من فرض رقاب) فريق الرصد(حرية اإلعالم 

ووثّق فريق الرصد انتهاكات خطرية للحق يف حرية التعبري يف إطار نظام الرئيس بن                -٤٧
وقال الفريق إن مهمة مراقبة اإلعالم املنوطة بالوكالة التونسية لالتصال اخلـارجي            . )٩٤(علي

نظرياً لكن املؤسستني   ومهمة مراقبة مواقع اإلنترنت املنوطة بالوكالة التونسية لإلنترنت أُلغيتا          
واتضح لفريق الرصد أن على احلكومة اجلديدة بـذل جهـود كـبرية             . )٩٥(ظلتا موجودتني 

وأوصى فريق الرصد بأن    . )٩٦(لضمان حرية التعبري لكن ما حتقق يف هذا اجملال حىت اآلن قليل           
ـ     ى ُتدرج تونس يف الدستور احلق يف حرية التعبري وحرية الصحافة واحلـق يف احلـصول عل

  .)٩٧(املعلومات
وأفاد فريق الرصد بأن نظام البث احلكومي املعتمد يف تونس قبل الثورة يتألف مـن                 -٤٨

وبعد الثـورة، شـهدت     . واإلذاعة الوطنية )  سابقاً ٧قناة تونس   (التلفزيون التونسي الوطين    
. )٩٨(املؤسستان تغيريات إدارية وأصبحت الربجمة أكثر انفتاحاً على وجهات نظـر متنوعـة            

وأوصى فريق الرصد بأن جتعل تونس من وسائط اإلعالم احلكومية وسائط إعـالم عامـة               
  .)٩٩(مستقلة
        وأفاد فريق الرصد بأن صحفيني كثريين ممن تعرضوا لالضطهاد يف عهد بـن علـي     -٤٩

ويبدو أن وسـائط اإلعـالم      . ما زالوا يبحثون عن وظيفة يف وسائط اإلعالم التونسية احمللية         
ية تعمدت منذ سقوط النظام الدكتاتوري نبذ بعض الصحفيني واملعلقني الناقدين مدعيـة          احملل

. )١٠٠(بأمساء أشخاص غري مرغوب فيهم داخل األوسـاط اإلعالميـة         " قائمة سوداء "وجود  
      وأضاف فريق الرصد أن بعض الصحفيني يعتقدون أن الصحافة اليت خدمت النظام الـسابق              

  .)١٠١(ال تزال موجودة
وذكر فريق الرصد أن الرقابة الذاتية مستمرة وأن وضع الصحفيني يظل هّشاً مـن                -٥٠

  .)١٠٢(الناحيتني التحريرية واالقتصادية
وأضاف فريق الرصد أن اإلذاعات والقنوات التلفزيونية اخلاصة متورطة إىل حد ما               -٥١

  .)١٠٣(رةأيضاً مع النظام السابق، وإن كان املستوى قد تغري بال شك منذ الثو
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وحث فريق الرصد احلكومة على أن ُتبادر بالترخيص للخدمات اإلذاعيـة االثـنيت               -٥٢
عشرة واخلدمات التلفزيونية اخلمس اليت أوصت هبا اهليئـة الوطنيـة إلصـالح اإلعـالم               

  .)١٠٤(واالتصال
غري أنه  . ويف ما يتعلق باإلنترنت، قال فريق الرصد إن الرقابة تكاد تكون قد زالت              -٥٣

  .)١٠٥(ال بد من تسليط الضوء على فروع نظام احلراسة الذي كّرسه نظام بن علي
وأفاد فريق الرصد بأن أُناساً كثريين أبلغوه بأن وزارة الداخلية ما زالت تتجـسس                -٥٤

وأعرب عدد من األفراد عن امتعاضهم من اختراق        . على هواتف الناس وبريدهم اإللكتروين    
  .)١٠٦(لى الفيسبوكوزارة الداخلية حساباهتم ع

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن اعتماد قانون حرية الصحافة وحريـة االتـصال               -٥٥
 إىل تعديل أحكام التشهري الواردة يف قانون الـصحافة          ٢٠١١السمعي البصري أدى يف عام      

القدمي، رغم أن التشهري ظل خمالفة جزائية ُيعاقب عليها بغرامات كبرية ورغم عـدم إلغـاء                
وأفاد فريق الرصد مبا ُيدعى من أن عملية الصياغة خلت         . )١٠٧("نشر معلومات خاطئة  "مية  جر

من املشاورة وأن اهليئة الوطنية إلصالح اإلعالم واالتصال واصلت ضغطها هبـدف عـدم              
وأضاف فريق الرصد أنه ال بد من اعتمـاد         . )١٠٨(تضمني قانون الصحافة أحكاماً بالسجن    

ويف هذا السياق، أفادت    . )١٠٩(رية تعبري وسائط اإلعالم واستقالهلا    ضمانات قانونية تكفل ح   
منظمة هيومن رايتس ووتش بأن احملكمة العسكرية لتونس العاصـمة أفرجـت مؤقتـاً يف               

 عن ضابط شرطة ثان وبّرأت بعد أسبوع ساحته من هتمة املس باألمن             ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
داخلية ّمحل فيها موظفني سـامني يف الـوزارة         اخلارجي للدولة ألنه كتب رسالة إىل وزير ال       
غري أن هتمة نشر معلومات خاطئة مل يكن قد         . مسؤولية قتل متظاهرين خالل الثورة التونسية     

  .)١١٠(٢٠١١نوفمرب /فُصل فيها بعد يف تشرين الثاين
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تونس توافق أي قيود ُتفرض على احلقوق               -٥٦

  .)١١١(لتعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات توافقاً تاماً مع املعايري الدوليةيف حرية ا
وقال فريق الرصد إن كثرياً من األفراد وهيئات اجملتمع املدين واجهوا حتديات خمتلفة               -٥٧
فقد تعذر على البعض الوصول إىل وسائط اإلعـالم، يف حـني   . يناير/ كانون الثاين  ١٤منذ  

  .)١١٢(وساق فريق الرصد أمثلة يف هذا الصدد. لطة على براجمهمتصدى آخرون الحتراز الس
 هبدف إزالة   ٢٠١١وأفادت منظمة العفو الدولية بأن قانون اجلمعيات ُعّدل يف عام             -٥٨

وأفادت منظمة هيومن رايتس    . )١١٣(القيود املفروضة على تكوين اجلمعيات أو االنتماء إليها       
حزاب السياسية ألغى مادة متنع على األحزاب السياسية        ووتش بأن مرسوم القانون املتعلق باأل     

بناء مبادئها وأنشطتها وبراجمها على أساس الدين أو اللغة أو العرف أو اجلنس أو االنتمـاء                
  .)١١٤(اجلهوي
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وقال فريق الرصد إن عملية إصدار كتاب تقتضي املرور باإلجراءات البريوقراطيـة              -٥٩
  .)١١٥(دة الكتب اليت كانت ممنوعة إىل املكتباتذاهتا املعتمدة يف السابق رغم عو

وأوصى فريق الرصد بأن ُتعاجل تونس جبدية مسألة أرشيف بن علي وبـأال يقتـصر      -٦٠
  .)١١٦(ذلك على حفظ األرشيف بل أن يشمل أيضاً متكني املواطنني من االطالع عليه

 املنظم لالجتماعـات    وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه ما زال يتعني تعديل القانون           -٦١
  .)١١٧(العامة واملواكب واالستعراضات واملظاهرات سعياً إىل ضمان حرية التجمع

          /وأفاد فريق الرصد بأن سلوك وسائط اإلعالم قبيـل انتخابـات تـشرين األول               -٦٢
إذ قُدم عدد من الشكاوى تذّمر أصحاهبا من أن التغطية          .  أثار حفيظة البعض   ٢٠١١أكتوبر  

تكن ُمنصفة، وأن وكالة اإلعالم مل تعط مجيع األحزاب أو املرشحني وقتاً متكافئـاً، وأن               مل  
احملطات املُنشأة يف عهد بن علي خرقت القواعد الـيت وضـعتها اهليئـة العليـا املـستقلة                  

وأفاد فريق الرصد أيضاً بأن مناقشات جرت يف أوساط اإلعالم ومنظمات           . )١١٨(لالنتخابات
  .)١١٩( بشأن وضع آليات للرصد ومدونة ألخالقيات تغطية االنتخاباتاجملتمع املدين

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
أشار التقرير املشترك األول إىل معدل البطالة، اليت متس بالقـدر األكـرب النـساء                 -٦٣

 املالئمـة    كما أشار إىل نقص استحقاقات البطالة      - والشباب واحلاصلني على تعليم ثانوي    
وأوصى التقرير املشترك األول تـونس بـأمور منـها          . )١٢٠(وإىل جوانب من لوائح العمل    

االستمرار يف معاجلة مشكلة البطالة على سبيل األولوية؛ والتهيئة إلقامة حوار وطين بـشأن              
االستجابة املؤسسية ألوجه انعدام املساواة يف سوق العمل؛ والتغلب على تواصـل انعـدام              

  .)١٢١(اة بني اجلنسنياملساو

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
الحظ التقرير املشترك األول أن األسباب األساسية لالضطرابات يف تونس تـرتبط              -٦٤

بوضوح بتفاقم الفقر وانعدام املساواة يف مستويات املعيشة بني املواطنني وبني اجلهات، إضافة             
  .)١٢٢(تصادية واالجتماعية اليت أقرها النظام السابقإىل فشل السياسات االق

ويف حني أشار التقرير املشترك األول إىل خطة اليامسني اليت أعلنت عنها وزارة املالية                -٦٥
، فقد أوصى بأن تكفل تونس احترام الربامج االقتصادية واالجتماعية ٢٠١١سبتمرب /يف أيلول

البلد مبوجب العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       اجلديدة وتضمينها بصورة تامة التزامات      
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومبادئ حقوق اإلنسان ومبادئ التنمية املستدامة، وصياغة          

كذلك قدم التقريـر املـشترك األول     . )١٢٣(هذه الربامج على حنو مشويل وشفاف ودميقراطي      
وأوصـى التقريـر    . )١٢٤(نيسلسلة من التوصيات من أجل النهوض مبستوى معيشة التونسي        
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املشترك الثاين بأن تعتمد تونس سياسة تتعلق بامللكية العقارية وأن تكفل احلـق يف املـسكن       
  .)١٢٥(الالئق وامتالك األراضي الزراعية

وأوصى التقرير املشترك األول بأن تكفل تونس تنفيذ برامج مساعدة اجتماعية تعود              -٦٦
 وتستجيب إىل احتياجاهتم وتتصدى لألسباب األساسـية        بالنفع على مجيع املواطنني سواسية    

  .)١٢٦(النعدام املساواة االجتماعية

  احلق يف الصحة  -٨  
ذكر التقرير املشترك األول أن خطة اليامسني ُتسلم بأن انعدام املـساواة يف قطـاع                 -٦٧

احة الصحة ال يزال مشكلة يف تونس وأوصى بإصالح نظام الرعاية الصحية وضمان توافر وإت      
احلق يف الصحة جلميع املواطنني بتكلفة مقبولة، عن طريق دعم تطوير البنيـة األساسـية يف                

  .)١٢٧(املستشفيات حيثما لزم األمر وتعزيز التجهيزات الطبية وتصحيح التباينات اإلقليمية
وذكر التقرير املشترك الرابع أن القانون التونسي يتسم بنهجه القمعي إزاء الفئـات               -٦٨
اإليدز، وأوصى التقرير املشترك الثالث /سية يف إطار مكافحة فريوس نقص املناعة البشري الرئي

مبراجعة النصوص القانونية بغية تيسري الوقاية من املخدرات والتكفل بعالج متعاطيها، وإلغاء            
ـ    . )١٢٨(جترمي العالقات اجلنسية بني املثليني وجتارة اجلنس السرية        ث وقدم التقرير املشترك الثال

  .)١٢٩(توصية مماثلة

  احلق يف التعليم  -٩  
أوصى التقرير املشترك األول بأن ُتبادر تونس على الفور إىل ترميم وتدعيم البنيـة                -٦٩

األساسية للمدارس املتضررة؛ وضمان املساواة يف حصول مجيع املواطنني يف كل اجلهات على      
  .)١٣٠(التعليم؛ واملضي يف مراجعة املقررات التعليمية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
ذكّر التحالف التونسي من أجل النهوض حبقوق األشـخاص يف وضـعية إعاقـة                -٧٠

بأن تونس اختذت تدابري يف سبيل إدماج األشخاص املعوقني، بل إن ذلك سـبق              ) التحالف(
غري أن تطبيق هذه التدابري حمدود جداً       . التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

وأشار التحالف أيضاً إىل الصعوبات اليت يواجهها املعوقون يف الوصول          . )١٣١(أرض الواقع يف  
إىل املباين والفضاءات العامة واملواصالت رغم األحكام القانونية املوجودة؛ وإىل الـصعوبات           
يف إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف النظام املدرسي العادي؛ وإىل إغفال مفهـوم الترتيبـات               

  .)١٣٢( املتعلق بتشغيل األشخاص املعوقني٢٠٠٥ية املعقولة يف مرسوم عام التيسري
وأوصى التحالف أيضاً بأن ُتضّمن تونس الدستور اجلديد مبدأ عدم التمييـز علـى                -٧١

أساس اإلعاقة وأن ُتدرج حقوق األشخاص املعوقني يف مجيع الربامج اإلمنائيـة؛ وأن تكفـل     
قني يف مجيع املؤسسات الدميقراطيـة ويف وضـع وتنفيـذ           املشاركة الفعلية لألشخاص املعو   
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السياسات اليت هتمهم؛ وأن ُتنقح تعريف اإلعاقة وشروط منح بطاقة اإلعاقـة الـواردة يف               
 وإلغاء القانون املتعلق بالوالية والتقـدمي واالستعاضـة عنـه           ٨٣/٢٠٠٥القانون التوجيهي   

م التشريعية اخلاصـة باإلدمـاج املهـين        مبخزون املساعدة يف اختاذ القرار؛ ومراجعة األحكا      
لألشخاص املعوقني؛ واختاذ التدابري الالزمة لتطبيق استراتيجية اإلدماج املدرسي تطبيقاً فعلياً؛           
وتعبئة املوارد املالية الالزمة لضمان أن حيىي األشخاص ذوو اإلعاقة حياة مستقلة تقوم علـى               

  .)١٣٣(خياراهتم الفردية

  ب األصليةاألقليات والشعو  -١١  
أفاد منتدى األمازيغ العاملي بأن موقف تونس الرمسي يتمثل يف أن األمازيغ ما عادوا                -٧٢

وبّين مـؤمتر   . )١٣٤(موجودين وأن اللغة األمازيغية ُتقدم رمسياً كلهجة حملية مشتقة من العربية          
 وجـود   األمازيغ العاملي أن الدستور وامليثاق الوطين التونسي وجملة محايـة الطفـل تنكـر             

وعلى سبيل املثال، ذكر املؤمتر أنه ال وجود ألي تعليم باللغة األمازيغيـة يف              . )١٣٥(األمازيغية
دارس احلكومية، وأن األمساء األمازيغية ممنوعة، وأنه ال وجود ألي معلومة باللغة األمازيغية             امل

  .)١٣٦( املكتوبة ووسائط اإلعالم السمعية البصرية العامة يف تونسةيف الصحاف
وأفاد مؤمتر األمازيغ العاملي بأن السلطات التونسية اجلديدة ال تعطـي أي إشـارة                -٧٣

العربية "ال بل إن مجيع األحزاب السياسية تعلن متسكها حصراً باهلوية           . خمتلفة يف هذا الصدد   
  .)١٣٧(وال تفسح مشاريع النصوص الدستورية أي جمال للغة والثقافة األمازيغيتني". اإلسالمية

وأوصى مؤمتر األمازيغ العاملي بأن توفر تونس محاية قانونية للمكونات األمازيغيـة              -٧٤
للبلد؛ وأن تبادر إىل وضع حد جلميع أشكال احلظر والتمييز اليت تستهدف األفراد األمـازيغ            
واجلماعات األمازيغية؛ وأن تعيد للهوية األمازيغية مكانتها املشروعة وأن تدجمها يف جماالت            

  .)١٣٨(يم والبحث ووسائط اإلعالم العامةالتعل

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  
أوصت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بأن تنشئ تونس جلنة وطنيـة               -٧٥

مستقلة للتحقيق يف اختفاء املهاجرين الشباب يف البحر األبيض املتوسط ويف بلد آخـر، وأن               
وأوصت الرابطة بـأن    . )١٣٩(املهاجرين، وأن تسوي أوضاعهم اإلدارية    تعتمد قانوناً خاصاً ب   

  .)١٤٠(تعتمد تونس قانوناً مستمداً من األحكام الدولية املتعلقة حبقوق الالجئني األساسية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
 أفادت منظمة العفو الدولية بأن قانون مكافحة اإلرهاب يتضمن تعريفاً فـضفاضاً             -٧٦

ويف حـني أبـدت   . لإلرهاب، كان يستخدم بتعسف يف السابق لتجرمي املعارضة الـسلمية      
. )١٤١(السلطات اجلديدة استعدادها لتعديل هذا القانون، فقد ظل نافذاً يف انتظـار تعديلـه             

 شخص أدينـوا    ٣ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠وأكدت منظمة الكرامة أن أشخاصاً يتراوح عددهم بني         



A/HRC/WG.6/13/TUN/3 

15 GE.12-11789 

وذكرت منظمة العفو الدوليـة أن حالـة        . )١٤٢(له حيز النفاذ  مبقتضى هذا القانون منذ دخو    
 ومـددت إىل أجـل غـري مـسمى يف           ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٤الطوارئ أعلنت يف    

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء هذا التمديد األخري غري           . ٢٠١١أغسطس  /آب
لى سلطات وزارة الداخلية فتخوهلـا      وتنطبق حالة الطوارئ ع   . املقيد وغري احملدد بفترة معينة    

  .)١٤٣(جتاوز الضمانات العادية املعتمدة حلماية حقوق املواطنني األساسية

Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
original submissions are available at: www.ohchr.org.  

  Civil society 
   AI  Amnesty International, London, United Kingdom of Great Britain and  

   Northern Ireland; 
  AISPP Association internationale de soutien aux prisonniers politiques, Tunisia; 
   Alkarama Alkarama, Geneva, Switzerland; 
   ATDP Association tunisienne pour le développement politique tunisien, Tunisia; 
   ATJA Association tunisienne des jeunes avocats, Tunis, Tunisia; 
   CMA Congrès mondial Amazigh, Paris, France; 
   CNLT Conseil national pour les Libertés en Tunisie, Tunis, Tunisia; 
   CTPDPSH Collectif tunisien pour la promotion des droits des personnes en situation de 

   handicap ; Tunis, Tunisia; 
   ECLJ European Centre for Law and Justice, Strasbourg, France; 
   GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London, United 

   Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 
   HRW Human Rights Watch, New York, United States of America; 
   (IFEX-TMG International Freedom of Expression Exchange Tunisia 

Monitoring Group (IFEX-TMG) composed of : ARTICLE 19, Canadian 
Journalists for Free Expression (CJFE), Cartoonists Rights Network 
International, Index on Censorship, International Publishers Association (IPA), 
Norwegian PEN, World Association of Community Radio Broadcasters 
(AMARC), World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-
IFRA), and the Writers in Prison Committee (WiPC) of PEN International; 
Joint Submission; 

   JS1  Joint Submission 1 submitted by Arab NGO Network for Development; The 
   Forum for Social Sciences in Tunisia; and The Center for Economic, Social 
   and Cultural Rights-Tunisia; 

   JS2  Joint Submission 2 by Amnesty International - Section de Tunisie , Association 
   internationale de soutien aux prisonniers politiques, Association des juges 

tunisiens, Association tunisienne des femmes démocrates, Association 
tunisienne de tolérance, Tunisian Forum For Youth Empowerment, Forum Al 
Jahed, Union des Diplômés Chômeurs ; Tunisia ;  

   JS3  Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement   
   transmissibles et le sida (ATLMSTSIDA) and Association tunisienne de  
   prévention de la toxicomanie (ATUPRET), Tunisia, Joint Submission; 

   JS4  Observatoire « VIH et droits Humains » and Association tunisienne pour la 
   défense des libértés individuelles, Tunis, Tunisia (joint submission); 

   LTDH Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, Tunis, Tunisia; 
   OCTT Organisation contre la torture en Tunisie, Tunis, Tunisia. 
     National Human Rights Institutions 
   CSDHLF Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,  

   Tunis, Tunisia. 
 2 Alkarama, paras. 2-4; AI, p. 1; A TJA, p. 2. 
 3 AI, p. 1; HRW, p. 3-4;  JS1; p. 5, JS2, p.1-2; OCTT, p.2 ; see also Alkarama, para. 18; CSDHLF, p. 4. 
 4 AI, p. 1; see also JS1, para. 6; JS2, p. 2. 



A/HRC/WG.6/13/TUN/3 

GE.12-11789 16 

 5 CSDHLF, p. 4; see also HRW, p. 4; JS1, para. 7; JS2, p. 2; LTDH, p.2.  
 6 HRW, p. 4; see also LTDH, p. 2. 
 7 HRW, p. 5; JS2, p. 2; LTDH, p. 4. 
 8 CNLT, p. 3. 
 9 LTDH, p. 5. 
 10 AI, p. 2 ; see also Alkarama, para. 3; CNLT, p. 5; ECLJ, para. 4; JS1, para. 10; JS2, p. 3. 
 11  JS1, paras. 10 and 21-22. 
 12 AI, p. 1. See also JS1, para. 9. 
 13 CNLT, p. 3. 
 14 ATDP, p. 1. 
 15 CSDHLF, p. 1-2. See also JS1, para. 15; LTDH, p. 5 and ATDP, p. 1. 
 16 JS1, para. 13.   
 17 JS1, para. 17. 
 18 JS1. Para. 26. 
 19 JS1, para. 12. 
 20 JS1, para. 28.  
 21  S1, paras. 29 and 31.  
 22 HRW, p. 4. 
 23 JS1, para. 11.  
 24 JS1, paras. 32-35.  
 25 AI, p. 5. 
 26 AI, p. 2; JS2, p. 2; see also HRW, p. 5; LTDH, p. 4. See also HRW, p. 5.  
 27 HRW, p. 4. 
 28 JS2, p. 3. 
 29 AI, p. 3; see also HRW, p. 5; CNLT, p. 2. 
 30 AI, p. 3. 
 31 AI, p.3; CNLT, p. 4; .HRW, p. 5; CNLT, p. 4; OCTT, p. 2. 
 32 AI, p. 6 ; see also CSDHLF, p. 4; CNLT, p. 5. 
 33  LTDH, p. 2. 
 34 LTDH, p. 4. See also AI, p. 5; CNLT, p. 5 ; JS2, p. 2; LTDH, p. 4; HRW, p. 4.   
 35 AI, p. 5; CNLT, p. 5 ; JS2, p. 2; LTDH, p. 4; see also HRW, p. 4. 
 36 AI, p. 2 ; LTDH, p. 2; see also CNLT, p. 4; ATJA, p. 5. 
 37 ATJA, 5. 
 38 CNLT, p. 4 ; JS2, p. 3; LTDH, p. 4. See also Alkarama, p. 5. 
 39 Alkarama, p. 5. 
 40 AI, p. 5; see also Alkarama, p. 5.  See also OCTT; p. 3. 
 41 Alkarama, p. 5; see also HRW, p. 4; JS2, p. 3; OCTT; p. 3. See also HRW, p. 4. 
 42 HRW, p. 4. 
 43 Alkarama, para. 16. 
 44 AI, p. 3; see also CNLT, p. 4. 
 45 Alkarama, para. 17; see also OCTT, p. 3. 
 46 OCTT, p. 3. 
 47 AI, p. 2. 
 48 Alkarama, p. 5; see also LTDH,p. 5. 
 49 HRW, p. 5. 
 50 OCTT ; p. 3. 
 51 AI, p. 4. 
 52 HRW, p. 5. 
 53 AI, p. 3 ; CSDHLF, p. 4 ; see also Alkarama, para. 12; OCTT, p. 2. 
 54 Alkaram, para, 12. 
 55 Alkarama, paras. 13-14. 
 56 AI, p. 5; Alkarama, p. 5. 
 57 GIEACPC, p.1-2.  
 58 GIEACPC, p. 1.  
 59 Alkarama, para. 6. See also AI, p. 2. 
 60 Alkarama, paras. 8-9. See also HRW, p. 2. 
 61 AI, p. 5; see also JS2, p. 3. 
 62 HRW, p. 2; CNLT, p. 3; LTDH, p.5. 



A/HRC/WG.6/13/TUN/3 

17 GE.12-11789 

 63 Alkarama, p. 5; CNLT, p. 3; see also LTDH, p. 5. 
 64 CNLT, p. 4. See also LTDH, p. 4. 
 65 ATJA, p. 4; see also LTDH, p. 4. 
 66 AI, p. 4. 
 67 CNLT, p. 3 ; AI, p. 4 
 68 CNLT, p. 3. 
 69 CNLT, p. 3. 
 70 AI, p. 4. 
 71 AI, p. 4. 
 72 HRW, p.1. 
 73 HRW, p. 1. 
 74 HRW, p. 2. 
 75 AI, p. 6. See also JS2, p. 3 and HRW, p. 2. 
 76 JS1, paras. 14 and 19 ; see also LTDH, p. 4; OCTT, p. 3. 
 77 AI, p. 4. 
 78 Alkarama, para. 7. 
 79 ATJA, p. 2-3. 
 80 ATJA, p. 3. 
 81 AI, p. 3; ATJA, p. 3; LTDH, p. 3. 
 82 ATJA, p. 3 ; AISPP, p. 2. 
 83 LTDH, p. 4. 
 84 AISPP, p. 2.  
 85 CSDHLF, p. 2-3.  See also AI, p. 4 and HRW, p. 2 
 86 JS2, p. 3. 
 87 HRW, p. 5. 
 88 ECLJ, para. 9. 
 89 ECLJ, para. 8.  
 90 ECLJ, paras. 5-7.  
 91 ECLJ, paras. 10-14.  
 92 HRW, p. 3; see also AI, p. 3-4. 
 93 IFEX-TMG, para. 42.  
 94 IFEX-TMG, paras. 2 and 11; see also JS2, p. 1. 
 95 IFEX-TMG, paras. 2.  
 96 IFEX-TMG, para. 58. 
 97 IFEX-TMG, p. 9; see also JS2, p. 3.  
 98 IFEX-TMG, para. 24.  
 99 IFEX-TMG, p. 9. .  
 100 IFEX-TMG, para. 14.  
 101 IFEX-TMG, para. 19.  
 102 IFEX-TMG, paras. 22-23. 
 103 IFEX-TMG, paras. 27 and 49.  
 104 IFEX-TMG, para. 9; see also CNLT, p. 5.  
 105 IFEX-TMG, paras. 33-35.  
 106 IFEX-TMG, paras. 37-42 and 56.  
 107 AI, p. 2; see also HRW, p. 3; IFEX-TMG, p. 10.  
 108 IFEX-TMG, para. 47.  
 109 IFEX-TMG, para. 48.  
 110 HRW, p. 3. 
 111 AI, p. 6.  
 112 IFEX-TMG, paras. 50-55.  
 113 AI, p. 2; see also HRW, p. 3.  
 114 HRW, p. 2.  
 115 IFEX-TMG, para. 43.  
 116 IFEX-TMG, p. 10.  
 117 AI, p. 2.  
 118 IFEX-TMG, para. 12.  
 119 IFEX-TMG, para. 13.  
 120 JS1, paras. 46-50.  



A/HRC/WG.6/13/TUN/3 

GE.12-11789 18 

 121 JS1, paras. 51-54.  
 122 JS1, para. 39; see also LTDH, p. 3.  
 123 JS1, paras. 25 and 27.  
 124 JS1, paras. 40-45.  
 125 JS2, p. 3. 
 126 JS1, paras. 60-63.  
 127 JS1, paras. 64-66.  
 128 JS4, para. 2.1and 2.3 ; JS3 p. 5. 
 129 JS4, para. 2.3. 
 130 JS1, paras. 57-59.  
 131 CTPDPSH, p. 2. 
 132 CTPDPSH, paras. 11-29. 
 133 CTPDPSH, paras. 31-36. 
 134 CMA, p. 2-3. 
 135 CMA, p. 3-4. 
 136 CMA, p. 4. 
 137 CMA, p. 4. 
 138 CMA, p. 5. 
 139 LTDH, p. 5. 
 140 LTDH, p. 5. 
 141 AI, p. 3 ; see also Alkaram, para. 11; LTDH, p. 3. 
 142 Alkarama, para. 11. 
 143 AI, p. 3. 

    


