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  )ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة ملّخص أعدته امل
  *٥/١  جملس حقوق اإلنسانمن مرفق قرار

  تونس

عرضت يف   )١(للمعلومات الواردة يف تقارير تسعة وثالثني من أصحاب املصلحة        ملّخص  هذا التقرير هو      
  . جملس حقـوق اإلنـسان     وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها      . الستعراض الدوري الشامل  إطار ا 

، أو أي اإلنـسان وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق        
اليت  النص مراجع املعلومات     تورد بصورة منهجية احلواشي املدرجة يف هناية      و. حكم أو قرار يتصل مبزاعم حمددة     

علـى  وإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيـز         . ألصلية ما أمكن ذلك   التقرير، ومل ُتغيَّر النصوص ا    يتضمنها  
 النصوص الكاملة تاحوت. مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة تقارير عن تلك املسائل احملددة

االسـتعراض يف   وبالنظر إىل كون وترية     . على شبكة اإلنترنت  السامية  جلميع التقارير الواردة يف موقع املفوضية       
 كـانون   ١ يف هذا التقرير تتصل بأحداث جّدت بعـد          ةاجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الوارد       

  .٢٠٠٤يناير /الثاين

                                                      

 .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل أقسام الترمجة يف األمم املتحدة  *
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  عملخلفية وإطار لل - أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

ة اليت تقدمها هذه املؤسـسة      نطاق املسامه  يف   )٢(العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية    اهليئة  أفادت    - ١
أحكـام  تطابقاً أفضل مع    الوطنية حلقوق اإلنسان يف تونس، أن تونس مل تنفك تثري إطارها التشريعي وُتحقق              

بإصـدار  اهليئة العليا إىل تعزيز صـالحياهتا       وإضافة إىل ذلك، أشارت     . خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
 كـانون   ٧ املـؤرخ    ٥٤ الذي عّدل املرسوم رقـم       ٢٠٠٦نوفمرب  /لثاين تشرين ا  ٨ املؤرخ   ٢٨٤٦  رقم املرسوم
 ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ١٠ املؤرخ ٨٨٦وكذلك املرسوم رقم هيئة العليا املذكورة  املنشئ لل١٩٩١يناير  /الثاين

إلسهام يف نشر ثقافة حقوق اإلنـسان واحلريـات         هلا أموراً منها ا   يفوِّض   والذي   ،بتحديد عضوية اهليئة  املتعلق  
  ".األساسية عن طريق خمتلف أنشطتها

، أن التشريع التونسي، وفقاً )٣(وفيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، أفادت اجلمعية التونسية حلقوق الطفل  - ٢
خبدمات طبية، واحلق يف التعليم، واحلق يف       وبالذات احلق يف التمتع     التفاقية حقوق الطفل، يضمن للطفل حقوقاً       

 تعزيز آليات   واصلةكما أفادت أنه توجد آليات للحماية واملتابعة وأوصت بأن من املفيد م           . ة حبري هالتعبري عن رأي  
املتابعة السالفة الذكر ال سيما بإعداد قاعدة بيانات عن حالة األطفال يف تونس وال سيما حاالت النيل من حقوق 

  .)٤(جملالالطفل ووضع قاعدة البيانات هذه يف خدمة مجيع األطراف الفاعلة يف هذا ا

  يلتشريعوا اإلطار الدستوري - باء 

اليت أُدخلت على القوانني التشريعية مثل جملة       واإلصالحات  وفقاً للجمعية التونسية لألمهات، فإن التعديالت         - ٣
األحوال الشخصية، واجمللة اجلنائية، وجملة الشغل، ساعدت على إقامة عالقة تعاون مع الزوجة يف عملية إبرام الـزواج               

  .)٥(االجتماعيمماثلة جامعة تونس للتضامن  مالحظات توقدم. املرأة املطيعة لزوجهاوضع قامة حياة أُسرية بدل وإ

 نقولةاألمراض امل قاومة  اإليدز، أفادت اجلمعية التونسية مل    /بشريةوفيما يتعلق بقضية فريوس نقص املناعة ال        - ٤
 يف تونس عديدة ويتمثل آخرها يف اعتماد جملس النواب أن مكاسب مكافحة السيداإسهامها  يف )٦(ياً والسيداجنس

  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية/ جنسياًنقولةالوقاية من األمراض املجمال  ثورة يف نحدثايسقانونني 

  يةتدابري السياساتال - جيم 

 ٧لة من التـدابري منـذ       سلستطبَّق  ،  )٧(فيما يتعلق بقضايا وسائط اإلعالم، ووفقاً للجمعية التونسية لالتصال          - ٥
  .)٨(وم األخبارلمجعية البحث يف عاثلة وقدمت مالحظة مم.  بغية ضمان التمتع حبرية التعبري١٩٨٧نوفمرب /تشرين الثاين

 يةتونسالكومة احل، اعتمدت )٩(، ووفقاً لالحتاد التونسي إلعانة املتخلفني ذهنياً اإلعاقةبقضاياوفيما يتعلق   - ٦
دف أساساً إىل تعزيز اآلليات واملؤسسات والربامج الكفيلة بضمان النهوض الفعلي بتلك الفئة سلسلة من التدابري هت

  .من السكان وتيسري إدماج األشخاص املعوقني اجتماعياً
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  على أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان - ثانياً 
   تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان- ألف 

   التمييز املساواة وعدم- ١

التشريعات واملمارسات  ما تنطوي عليه    عن قلقه بسبب    إسهاماته،  ، يف   )١٠(أعرب مؤمتر األمازيغ العاملي     - ٧
ووفقاً للمؤمتر، فإن تونس ُتنِكر ببـساطة       . دون غريها  اإلسالمية   - على تعزيز اهلوية العربية     من حرص   املؤسسية  

اللغـة  (ذوي هوية متّيزهم     السكان األصليني، غري العرب،      مئات اآلالف من األمازيغ التونسيني، من     جمرد وجود   
   اليت أفادت أيضاً أن اللغة الرببريـة        )١١( هيئة متازغه  الً مماث اًوأثارت قلق ). والعادات والتقاليد والثقافة وما سواها    

. لرببر أو حضارهتم  التونسي، وأن الكتب املدرسية ال تكرِّس أي حيِّز لتعليم تاريخ ا          ُتدّرس يف النظام التعليمي     ال  
  . أن مشاريع التنمية، وتعزيز ودعم الثقافة مل ُتدرِج الثقافة الرببرية ضمن أولوياهتاغهوأضافت متاز

، وخيضع الطفل غّيب عن قلقه ألن الُبعد االجتماعي والثقايف األمازيغي م)١٢(وأعرب مؤمتر األمازيغ العاملي  - ٨
. ثقافتـه ترم  تعارض مع قناعاته الشخصية، ويقمع حرية معتقده وال حي        نظام تعليمي يشوِّه تارخيه، وي    لاألمازيغي  

ويشري مؤمتر األمازيغ العاملي إىل أنه ال حيق لألمازيغيني إنشاء رابطات ذات طابع اجتماعي أو ثقايف؛ وُيحظر منح   
ط اإلعالم الـسمعية    األمساء األمازيغية؛ وال توجد أية معلومات باللغة األمازيغية يف الصحافة املكتوبة ويف وسائ            

عامة؛ وليس للسكان األمازيغيني الوارد املوالبصرية العامة التونسية؛ وال يوجد أي إنتاج ثقايف أمازيغي يستفيد من 
وإضافة إىل ذلك، ووفقاً ملؤمتر     .  عن شواغل مماثلة   )١٣(وأعربت متازغه . يف تونس أي حق يف التعبري الثقايف بلغتهم       

التهديـدات، وعمليـات   (ثِّل نظام املراقبة من جانب الشرطة وأشكال العنف املؤسـسي      ، مي )١٤(األمازيغ العاملي 
يف مازيغ السكان األوتبعاً لذلك، فإن .  وسائل ردع فعالة ضد املواطنني"على أساس وقائي"اليت متارس ) التخويف

 االمتناع عن التحدث ن ويذهب هبم األمر إىلوهنم أمازيغيإون حىت على حرية القول ودون خوف أتونس ال يتجر  
  .وهكذا فإهنم حيمون أنفسهم من هتديد الشرطة مقابل صمتهم وكبت هويتهم. بلغتهم يف األماكن العامة

 احلكومة مبعاجلة هذه القضايا عن طريق احلماية القانونيـة للمكـوِّن            )١٥(وأوصى مؤمتر األمازيغ العاملي     - ٩
بلد؛ وبإيقاف مجيع أشكال احلظر والتمييز ضد األفـراد والـسكان    يف هذا ال  ) التاريخ واللغة والثقافة  (األمازيغي  

األمازيغيني فوراً، واختاذ تدابري حمددة عاجلة وملموسة حلماية وتعزيز حقوق وحريات السكان األمـازيغيني يف                
وإدماجها ) الثقافةالتاريخ واللغة و(اجملاالت االجتماعية والثقافية واللغوية وإعادة املكانة الشرعية للهوية األمازيغية 

 باختاذ الدولة التونـسية مجيـع       )١٦(هكما توصي متازغ  . يف قطاعات التعليم والبحث ووسائط اإلعالم اجلماهريية      
وجيب علـى  . التدابري الالزمة كي يستعيد الناطقون باللغة الرببرية كرامتهم ويوضع حد للتمييز الذي هم ضحيته     

  .محاية اللغة والثقافة الرببريتنياحلكومة اختاذ التدابري الالزمة لضمان 

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه- ٢

 يف مسامهتها بأن اللجوء إىل التعذيب، رغم جترمي القـانون           )١٧(أفادت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب      - ١٠
وأن بدء نفاذ قانون مكافحـة      الوطين له، كُرِّس خالل السنوات املاضية على مجيع مستويات اإلجراءات اجلنائية            

وأعرب عن هذه النقطة األخرية االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنـسان،           . اإلرهاب اقترن بتفاقم آفة التعذيب    
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وأوصـت املنظمـة العامليـة ملناهـضة        . )١٨(واجمللس الوطين للحريات بتونس والرابطة التونسية حلقوق اإلنسان       
تدابري فعالة ملنع اللجوء إىل التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية              احلكومة التونسية بوضع     )١٩(التعذيب

والالإنسانية واملهينة ضد األشخاص الذين حتتجزهم الشرطة أو ضد املساجني وتأمني إجراء حتقيق فوري ومستقل               
حقة مرتكيب هذه   وحمايد يف مجيع مزاعم التعذيب وغريه من ضروب العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومال              

  .األفعال قضائياً، عند االقتضاء

 أيضاً، يزعم ارتكاب التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الـسيئة ضـد             )٢٠(ووفقاً ملنظمة العفو الدولية     - ١١
أمن الدولة التابعة لوزارة الداخليـة،      إدارة  مسؤولني من   على أيدي   سجون قوات األمن، وال سيما      احملتجزين يف   
هـا  فيأو غريها من املعلومات أو محل املعتقلني على توقيع إفادات يتراجعون            " اعترافات"على انتزاع   الذين دأبوا   

 يف هذا   )٢١(وقامت منظمة العفو الدولية   . أمام احملكمة على أساس أهنا انُتزعت منهم بالتعذيب أو باإلكراه         الحقاً  
لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة يف أي على وقف أعمال افيها الصدد بتقدمي توصيات إىل احلكومة حتثها 

حق السجناء الكامل يف أن حل احتجاز الفرد أو استجوابه وكذلك حتسني ظروف االعتقال بضمان امرحلة من مر
  .على الرعاية الطبيةتزورهم أسرهم وحصوهلم 

 الـسجناء الـسياسيني     ، أُبلغ أن السلطات التونسية جتعل حياة      )٢٢(واستناداً إىل مرصد حقوق اإلنسان      - ١٢
أكثرية فـرص   التوظيف يف   سفر و الاملسرحني صعبة، حيث تراقبهم عن كثب، وتنكر عليهم استخراج جوازات           

وأفاد املرصد  . السياسةيف  الذين يتحدثون يف شؤون حقوق اإلنسان أو        منهم  العمل، وهتدد بإعادة اعتقال البعض      
وتقدمت .  هلم)٢٣(تعذيب واملعاملة السيئة أثناء استجواب الشرطة  طائفة من وسائل ال   لأيضاً أن املعتقلني يتعرضون     

لتدابري التعسفية  للتمييز و ل مبالحظات مماثلة حيث أفادت أيضاً تعرض السجناء السياسيني          )٢٤(منظمة العفو الدولية  
نائية خرقاً  كما أشارت إىل أن السلطات التونسية ال تزال حتتجزهم مع السجناء املدانني يف قضايا ج              . يف السجن 

وأبلغ عن أن بعض السجناء السياسيني يعانون       . للقواعد الدولية اليت تنص على الفصل بني خمتلف فئات السجناء         
وهم يف أشد احلاجة إىل العالج الطيب بسبب ظروف السجن القاسية، مبـا يف ذلـك احلـبس                  ي  من تدهور صح  
 واجمللس اإلسالمي )٢٧(الكرامة حلقوق اإلنسانمنظمة ، و)٢٦(العملواحلقيقة مجعية وأعربت . )٢٥(االنفرادي املطوَّل
 ووفقاً لالحتاد الدويل لرابطـات حقـوق        ،وإضافة إىل ذلك  . شواغل مماثلة يف إسهاماهتا   عن   )٢٨(حلقوق اإلنسان 

 فإن عدم مراقبة املـدعني العـامني        )٢٩(الرابطة التونسية حلقوق اإلنسان   /اجمللس الوطين للحريات بتونس   /اإلنسان
صحة املعلومات املسجلة يف سجالت االعتقال ورفض قضاة التحقيق إجراء حتقيقات يف مزاعم لروف االعتقال ولظ

وقـدم  . فحص طيب، تكرس إفالت مرتكيب أعمال التعذيب من العقـاب         إجراء  التعذيب أو االستجابة لطلبات     
 بتوصية إىل )٣٢(صد حقوق اإلنسانوتقدم مر. )٣١( ونادي القلم الدويل)٣٠(مالحظات مماثلة مرصد حقوق اإلنسان

ية على التحقيق اجلاّد واحلازم يف مزاعم التعذيب الذي تقترفه الشرطة           تونسالكومة  احلجملس حقوق اإلنسان حلث     
فيهم أثناء االستجواب ومساءلة مرتكيب تلك األفعال وفقاً اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة التعـذيب،           للمشتبه  

  .)٣٣(دمت هبا أيضاً مجعية احلقيقة والعملتقوهي التوصية اليت 

 عن قلقها إزاء تقارير مفادها أن ظروف        )٣٤(أعربت منظمة العفو الدولية   حتجاز،  وفيما يتعلق بقضية اال     - ١٣
التعذيب وأشارت إىل أنه بالرغم من القرار بل املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عترب مبثابة السجن يف تونس ت

ايب الذي اختذته السلطات التونسية لتمكني جلنة الصليب األمحر الدولية من زيارة السجون، ال يزال السجناء                اإلجي
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وقدمت مالحظة مماثلة املنظمة العاملية ملناهضة      . اعتقاهلملالحتجاج على ظروف    السياسيون يضربون عن الطعام     
  . القواعد الدوليةحتجاز متفقة مع أماكن اال اليت أوصت احلكومة باختاذ تدابري هتدف إىل جعل)٣٥(التعذيب

أن جلنة الصليب األمحر الدولية تواصل برنامج زيـارة الـسجون     أيضاً   )٣٦(وأفاد مرصد حقوق اإلنسان     - ١٤
أن السلطات ترفض متكني منظمات حقوق اإلنسان املستقلة من   من ناحية أخرى، يفيد املرصد املذكور       . التونسية

، وضعت سلطات السجن عدداً قلـيالً مـن         ٢٠٠٧ أيضاً، وخالل عام     )٣٧(ملرصدهلذا ا ووفقاً  . زيارة السجون 
 ٢٠٠٥بعد وعد احلكومة يف عام      انقطعت  السجناء يف احلبس االنفرادي املطول، وهي ممارسة تعسفية يزعم أهنا           

 قـام بزيـارات     ئةهذه اهلي  أن رئيس    )٣٨(العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية    اهليئة  وأفادت  . بوضع حد هلا  
وقف علـى   و. مفاجئة، رفقة بعض األعضاء، إىل السجون، ومراكز االحتجاز ومراكز إيواء أو مراقبة القاصرين            

واستجاب جلميع  . يف املؤسسات اليت زارها   لسجناء  أو املراقبة وخمتلف األنشطة املنظمة لفائدة ا      ظروف االحتجاز   
 العليا، عقب كل زيارة، تقريراً إىل رئـيس اجلمهوريـة      يئةئيس اهل وقدم ر . السجناءاليت تقدم هبا    مقابلته  طلبات  

تضمن مالحظات تتعلق مبختلف اجلوانب السلبية اليت الحظها، واحللول اليت ميكن اختاذها ملعاجلة احلالة واقتراحات 
ريب وتتعلق تلك املالحظات أساساً مبشكلة اكتظاظ الـسجون، وتـد         . عملية تتصل بتعزيز التشريعات القائمة    

  .األحكامالسجناء وعمل قاضي تنفيذ 

حبق األطفال يف إسهاماهتا قضية حظر العقوبة       وتناولت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية           - ١٥
  .)٣٩(تونس على اعتماد ذلك احلظر يف تشريعها الوطينالبدنية اليت حثت فيها 

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

وتنفي . ستقالل القضاء يف تونس   ال عن قلقها بشأن التهديدات املستمرة       )٤٠(ظمة العفو الدولية  أعربت من   - ١٦
إقامة العدل وكثرياً ما تسعى إلسكات األشخاص الذين      على مستوى   السلطات وجود اختالالت خطرية وهيكلية      

نظمـة العامليـة ملناهـضة    وأعربت عن شواغل مماثلـة امل . ينددون بالتدخل السياسي املنتظم يف استقالل القضاء  
اجمللس الـوطين للحريـات     / واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان     )٤٢( وجلنة احلقوقيني الدولية   ،)٤١(التعذيب

كما أفادت كل مـن جلنـة احلقـوقيني         . ماهتااسهإيف   )٤٣(الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان     /تونسب
تنفيذاً ألوامر ن أعضاء اجلمعية التونسية للقضاة حيرمون من دخول مكاتبهم  أ)٤٥( ومنظمة العفو الدولية)٤٤(الدولية

ـ  )٤٦(خط املواجهةمؤسسة وإضافة إىل ذلك، أبلغت   . صادرة عن وزارة العدل وحقوق اإلنسان      أن الـسلطات  ب
اع عـن   الـدف  وأنه كثرياً ما يهاجم حمامو       مبوكليهمحقوق اإلنسان من االتصال     الدفاع عن   التونسية متنع حمامي    

اجمللـس الـوطين   /وأضاف االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان. ويتعرضون لالعتداء اجلسديحقوق اإلنسان   
أن احملامني يستهدفون يومياً وعلى حنو عنيـف         )٤٧(الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان     /تونسبللحريات  

يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان يتعرضون على حنو  العاملنيلقمع الشرطة واجلهاز القضائي، وأن مجيع احملامني 
 ووفقاً للهيئات السالفة الـذكر، فـإن        .خويفولعمليات السطو وأعمال الت   جلسدي واللفظي،   منتظم لالعتداء ا  
 عـن  )٤٩(منظمة العفو الدوليـة  و )٤٨(وأعربت جلنة احلقوقيني الدولية   . على احملامني يومي  املسلّط  الضغط النفسي   

  .لةمماثشواغل 
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انتظام أحكام قانون اإلجـراءات     بأمن الدولة   ينتهك موظفو    )٥٠(لكرامة حلقوق اإلنسان  ملنظمة ا ووفقاً    - ١٧
 اليت حددت بستة أيام يف القضايا املتعلقة - اجلنائية يف جمال إلقاء القبض، والتفتيش واالحتجاز وأن فترة االحتجاز 

ملتتالية اليت للتدليس يف فترات االحتجاز  ه، لوحظ مراراً وتكراراً أنأيضاًاملنظمة ووفقاً هلذه .  ال حتترم- باإلرهاب 
عن  )٥١(كما أعرب مرصد حقوق اإلنسان. كثرياً ما تتم سراً، توضع تواريخ الحقة بانتظام يف حماضر االستجواب

ستة لذي هو   افترات تتجاوز احلد القانوين     ولاالنفرادي السابق للمحاكمة يف خمافر الشرطة       حلبس  بشأن ا شواغل  
عّرضت  وأن الشرطة قد     ٢٠٠٣قانون مكافحة اإلرهاب لعام     مبوجب  أيام، وال سيما يف إطار مكافحة اإلرهاب        

للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة؛ وأن قضاة التحقيق استجوبوا العديد من املتهمني دون الكثري من الناس 
. ر طلباهتم عرضهم على طبيب لفحص أدلة سـوء معاملتـهم  حمامٍ وجتاهلوا باستمراحضور إبالغهم حبقوقهم يف   

اجمللس /، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان     )٥٢(وأبلغت عن معلومات مماثلة منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان       
. )٥٤( واملنظمة العاملية ملناهضة التعـذيب )٥٣(الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان   /تونسبالوطين للحريات   

إىل اسـتناداً فقـط أو باألسـاس         أن القضاة يدينون املتهمني      )٥٥(إضافة إىل ذلك، أبلغ مرصد حقوق اإلنسان      و
أعربت جلنـة   كما  .  يف احملكمة  مللمتهم فرصة مواجهته  تتاح  اعترافات يدلون هبا قسراً أو إىل إفادات شهود ال          

  . عن الشواغل ذاهتا)٥٦(احلقوقيني الدولية

 ٢٠٠٣ أنه مبوجب قانون مكافحة اإلرهـاب لعـام          )٥٧(أفادت منظمة العفو الدولية   وإضافة إىل ذلك،      - ١٨
 توأبلغ. باإلرهاب أمام حماكم عسكرية   جبرائم تتصل   وكذلك قانون القضاء العسكري، حياكم املدنيون املتهمون        

كن لألشخاص الذين  من القواعد الدولية للمحاكمة العادلة، حيث إنه ال مياًعن انتهاك تلك احملاكم العسكرية عدد
  احلكم إال أمام حمكمة النقض العسكرية، اليت تنظر يف املسائل اإلجرائية فقـط             استئناف  تدينهم حمكمة عسكرية    

علـق  حيويـة تت وتنقصهم أحياناً معلومـات  يقيد اطالع احملامني على ملفات موكّليهم     و. ال يف مضمون القضية   
ن احملاكم العسكرية   وخالفاً للمحاكم اجلنائية العادية، ال متكّ     . ساتبالدعاوى، مثل اإلشعار املسبق بتواريخ اجلل     

أنـه   يف مسامهتها )٥٨(واستنتجت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان. احملامني من االطالع على سجل القضايا املعلقة    
 كامـل   وضع وتطوير إطار قانوين    فحسب بل مت  أن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان مل تتوقف        يالحظ بداهة   

وتقدم مبالحظات مماثلة مرصد حقوق     . العقابعنها من   للتغطية على تلك االنتهاكات وضمان إفالت املسؤولني        
الطرف على مزاعم التعذيب، حىت عندما ّضون  الذي أفاد أيضاً أن املدعني العامني والقضاة عادة ما يغ)٥٩(اإلنسان

، ورغم تقدمي احملامني لشكاوى رمسية نيابة عن املتهمني يف          )٦٠(ووفقاً للمرصد .  هبا يتقدم احملامون بشكاوى رمسية   
الدولة ثبتت من موظفي ف وظّمب على أية قضية تتعلق قفمئات القضايا خالل السنوات املاضية، فإن اجلمهور مل ي

  .ذات دافع سياسيجرائم سياق مسؤوليته عن تعذيب أشخاص احتجزوا يف 

تعـديل  مشلت دعوهتا إىل    بتوصيات إىل احلكومة ملعاجلة هذه القضايا،        )٦١(وتقدمت منظمة العفو الدولية     - ١٩
حماكمات ذلك القانون ومبوجب هتم أخرى من مجيع املتهمني مبوجب متكني  و٢٠٠٣قانون مكافحة اإلرهاب لعام 

 إجراء  تأمنيإىل  احلكومة  أيضاً   )٦٢(ويف نفس املوضوع، دعا مرصد حقوق اإلنسان      . عادلة وفقاً للمعايري الدولية   
مـزاعم  مبا فيها   حتقيقات شاملة يف مزاعم تتعلق بانتهاكات خطرية للقانون يف معاملة املشتبه فيهم قبل احملاكمة،               

كمـا دعـت   . أطول من الفترة القصوى اليت ينص عليها القانون احملتجزين رهن احملاكمة فترات     التعذيب وإبقاء   
بري فعالة، مبا فيها تعديل القوانني، ملعاجلة االختالالت اهليكليـة يف           إىل اختاذ تدا  احلكومة   )٦٣(منظمة العفو الدولية  

اجمللس /كما تقدم بتوصية مماثلة االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان        . استقالل القضاء تقوض  اليت  إقامة العدل   
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 واملنظمـة   )٦٥(ولية، وجلنة احلقوقيني الد   )٦٤(الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان     /تونسبالوطين للحريات   
  . )٦٦(العاملية ملناهضة التعذيب

   احلق يف اخلصوصية- ٤

، أن تونس ال تزال )٦٧(أشارت الرابطة الدولية للسحاقيات واللواطيني، يف بيان مشترك مع جهات أخرى       - ٢٠
 مـن   ٢٣٠وينص الفصل   . تبقي على جزاءات جنائية تعاقب على العالقات اجلنسية فيما بني الراشدين املتراضني           

اللواط أو املساحقة إذا مل يكن داخالً يف أي صورة من الصور : " ما يلي على١٩١٣تونس، لعام يف اجمللة اجلنائية 
  ".املقررة بالفصول املتقدمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثالثة أعوام

   حرية التنقل- ٥

قيود على سفر املدافعني عن حقوق      ، تلجأ احلكومة عادةً إىل فرض       )٦٨(استناداً إىل مؤسسة خط املواجهة      - ٢١
وأفـادت  . اإلنسان ملعاقبتهم على التزامهم مببادئ حقوق اإلنسان وإعاقة أنشطة حركة حقوق اإلنسان املستقلة            

مؤسسة خط املواجهة أيضاً تعّرض العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان حلظر السفر الدويل؛ إما مبنعهم مـن                  
كما أبلغـت منظمـة العفـو       . جز السلطات جوازات سفرهم أو رفض جتديدها      ركوب الطائرة يف املطار أو ح     

 أن السجناء السياسيني غالباً ما يتعرضون عقب إطالق سراحهم لتدابري تعسفية حتول دون تنقلهم حبرية )٦٩(الدولية
  .ودكما يتعّرض أفراد أُسرهم أحياناً أيضاً للقي. داخل تونس أو خارجها وُيحَرمون من وثائق اهلوية

   حرية الدين واملعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمُّع السلمي- ٦

 أن حرية املعتقد مقّيدة هي األخرى تقييداً شديداً وأفادت أن النساء    )٧٠(أبلغت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان      - ٢٢
وتقوم الشرطة  .  على حنو منتظم    يتعّرضون للمضايقة  )قميص(احملّجبات والرجال امللتحني الذين يرتدون الزي اإلسالمي        

كما أفـاد اجمللـس اإلسـالمي حلقـوق         . السرية باالعتداء اجلسدي عليهن خبلع احلجاب عن رؤوسهن يف الشارع         
 حيظر على التونسيات ارتداء احلجاب يف املؤسسات الـيت          ١٩٨١ لعام   ١٠٨ يف إسهاماته أن القانون رقم       )٧١(اإلنسان

وأثارت منظمة  . ِمرنَ خبلع حجاهبن قبل دخول املدارس أو اجلامعات أو أماكن العمل          تديرها الدولة وأن بعض النساء أُ     
 شواغل مماثلة وأوصت جملس حقوق اإلنسان حبثّ السلطات التونسية احترام حرية املعتقد وعلى اختاذ              )٧٢(العفو الدولية 

  .يل إنفاذ القانونتدابري حلماية احملّجبات من التمييز أو املضايقة، مبا يف ذلك من جانب مسؤو

 أن الدولة اضطلعت بدور هام يف تونس ويف العديـد    )٧٣(وأفادت مجعية البحث يف علوم األخبار واالتصال        - ٢٣
من البلدان العربية يف حتديث وتعزيز وسائط اإلعالم، وأن الدولة سعياً منها لضمان تعدُّد اآلراء، متنح مـساعدات                  

 فإنه بالرغم من أن الدستور ينص علـى         )٧٤(ووفقاً ملؤسسة خط املواجهة   . امتزايدة ألحزاب املعارضة لنشر جرائده    
حرية التعبري وحرية الصحافة فإنه يقوم بذلك وفقاً لبعض القيود، اليت تسعى خلنق حرية الصحافة وزيادة سـيطرة                  

ـ [ ُيجرِّم حرية التعبري ٢٠٠٣كما أشارت إىل قانون جديد يف عام . احلكومة على وسائط اإلعالم    انون مكافحـة  ق
 حيث ُيزعم أنه اعُتمد لدعم اجلهود الدولية املبذولة يف جمال مكافحة اإلرهاب وغسل األموال ]٢٠٠٣اإلرهاب لعام 

وأفادت مؤسـسة خـط     . وأن السلطات التونسية قد استخدمت القانون كأداة إلسكات ومعاقبة ناِقدي احلكومة          
ة بالنظام العام أو مسيئة ُيعترب جرمية جنائية ميكن أن تؤدي إىل عقوبة              أيضاً، أن نشر معلومات ُتعترب خملّ      )٧٥(املواجهة
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بالسجن تصل إىل ثالث سنوات وأن هذا القانون اسُتخِدم لسجن األشخاص الذين ينشرون مقاالت ناقدة للسلطات 
والرابطة /بتونساجمللس الوطين للحريات  /وأعرب عن شواغل مماثلة االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان        . التونسية

وأفادت هذه اهليئة . )٧٨( وهيئة مراسلون بال حدود)٧٧(، واالحتاد الدويل للقلم)٧٦(التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
  .أيضاً أن الصحافة املستقلة حمظورة وأن احلكومة تسيطر على أهم وسائط اإلعالم

الرابطة التونسية للدفاع عن / للحريات بتونساجمللس الوطين/وأفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان  - ٢٤
أن الصحافة والصحفيني املستقلني تستهدفهم التدابري القمعية، وأن احلق يف حرية التعبري            أيضاً   )٧٩(حقوق اإلنسان 

وأشارت هذه اجلهات أيضاً إىل أن املضايقة اليت يتعرض هلا املدافعون           . يكاد ُينتَهك بانتظام يف األراضي التونسية     
تقدمي شكاوى جائرة إىل احملـاكم التونـسية،        : عن حقوق اإلنسان كأفراد بتونس تتجلّى بأشكال خمتلفة، مثل        

واملراقَبة املتواصلة لوسائل االتصال، والقيود املفروضة على السفر، ورفض جتديد وثائق السفر، وتعّرض املدافعني              
التهديدات، ومحالت التشويه، واحلرمان من املوارد      عن حقوق اإلنسان وأُسرهم لالعتداءات اجلسدية واللفظية، و       

اجمللس الـوطين للحريـات     /ووفقاً لالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان     . املالية مبختلف الوسائل، وما سواها    
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، فإن أعمال املضايقة هذه هتدف إىل وضع حد ألنشطة التنديد /بتونس
كما تناولت هذه الشواغل أيـضاً منظمـة        . كات املرتكبة حبق خمتلف األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين        باالنتها

، واملنظمة العاملية ملناهـضة     )٨٢(، ومرصد حقوق اإلنسان   )٨١(، ومنظمة العفو الدولية   )٨٠(الكرامة حلقوق اإلنسان  
  . يف إسهاماهتا)٨٣(التعذيب

 شواغل تتعلق بشبكة اإلنترنت، وأفادت يف إسـهاماهتا أن          )٨٤(دودكما تناولت مؤسسة مراسلون بال ح       - ٢٥
استخدام الشبكة خيضع لقيود النظام احلاكم، الذي تتوفر لديه تكنولوجيا حديثة متكِّنه من رصد النشاط مباشرة                

و األمن  تقوِّض النظام العام أ   " الذي يسمح باعتراض سبيل أية رسائل        ١٩٩٨مبوجب القانون املتعلق بالربيد لعام      
 أيضاً أن احلكومة تعرقل الوصول إىل بعض املواقع الوطنية أو السياسية            )٨٥(وأفاد مرصد حقوق اإلنسان   ". الوطين

 أيضاً أنه غالباً )٨٦(وأبلغت مؤسسة خط املواجهة. الدولية أو مواقع حقوق اإلنسان اليت تتضمن تغطية ناقدة لتونس
وّجهة إىل بعض احلسابات اإللكترونية وأن الوصول إىل املواقع املستقلة ما ال تصل إىل أصحاهبا رسائل إلكترونية م

وأعربت عن شواغل مماثلة . على شبكة اإلنترنت اليت تغطي أوضاع حقوق اإلنسان يف تونس قد عرقلتها السلطات
  .)٨٩(ب واملنظمة العاملية ملناهضة التعذي)٨٨(، واالحتاد الدويل للقلم)٨٧(منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان

 شواغل تتعلق خبضوع املدافعني عن حقوق اإلنسان        )٩٠(وإضافة إىل ذلك، أثارت مؤسسة خط املواجهة        - ٢٦
ويتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان بـسبب اسـتمرار   . وأفراد أُسرهم باستمرار تقريباً إىل مراقبة أفراد األمن      

وأبلغ . نية وأدى ببعضهم إىل اإلصابة بأعراض صحية      املضايقة إلجهاد عاطفي شديد أثّر يف حياهتم اُألسرية وامله        
. العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان بالسطو على مكاتبهم، واختالس أو إتالف بعض األثاث مثل احلواسيب       

 )٩٢(، وجلنة احلقـوقيني الدوليـة   )٩١(وتناول هذه الفئة من الشواغل أيضاً وعّززها باألمثلة مرصد حقوق اإلنسان          
الرابطة التونسية للدفاع عـن حقـوق       /اجمللس الوطين للحريات بتونس   /الدويل لرابطات حقوق اإلنسان   واالحتاد  
، وبالرغم من احلماية اليت تتضمنها معاهدات       )٩٤(وكذلك، ووفقاً ملنظمة العفو الدولية    .  يف إسهاماهتا  )٩٣(اإلنسان

. نسان يف تونس تواجِه ممارسات قمعيـة      وقواعد حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، ال تزال منظمات حقوق اإل         
وتشري منظمة العفو الدولية إىل القانون التونسي املتعلق بتكوين اجلمعيات والذي يقضي أن تتقدم املنظمات غري                
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وبالنسبة إىل منظمة . احلكومية اجلديدة بطلب إىل احلكومة للحصول على االعتراف هبا وللتمكُّن من العمل قانونياً
، ومبقتضى هذا القانون، فإنه بإمكان منظمة غري حكومية تقدمت هبذا الطلب أن تعمل يف كنف               )٩٥(يةالعفو الدول 

 يوماً، تـسجَّل املنظمـة غـري        ٩٠وإذا مل ترفض احلكومة الطلب خالل       . احلرية يف انتظار جتهيز احلكومة طلبها     
 تعمد عملياً ويف كثري من األحيـان إىل         ، تفيد أن احلكومة   )٩٦(غري أن منظمة العفو الدولية    . احلكومية بصفة آلية  

  وبدون ذلك الوصل،   . وقف تسجيل املنظمات غري احلكومية اجلديدة برفض منحها وصل استالم تسجيل الطلب           
ال ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تعترض على مزاعم احلكومة بأهنا مل تتقدم بطلب التسجيل وبالتايل ال ميكن                  

 اليت أشارت أيضاً إىل أن هذا الوضـع يـؤدي           )٩٧(حظة مماثلة مؤسسة خط املواجهة    وتقدمت مبال . هلا أن تعمل  
بالعديد من منظمات حقوق اإلنسان املستقلة العاملة دون اعتراف رمسي ويعّرض املدافعني عن حقوق اإلنـسان                

  .للجزاءات اجلنائية بسبب االنتماء إىل منظمة غري قانونية

 أيضاً أن السلطات ترفض االعتراف قانونـاً بكـل          )٩٨(حقوق اإلنسان ويف املوضوع نفسه، أبلغ مرصد        - ٢٧
منظمة مستقلة استقالالً حقيقياً يف جمال حقوق اإلنسان تقدمت بطلب على مر العقد املاضي، مث حتـتّج مبركـز                   

 حقوق  ، فحىت العدد القليل من مجاعات     )٩٩(ووفقاً ملؤسسة خط املواجهة   . لعرقلة أنشطتها " غري القانوين "املنظمة  
وأشارت إىل شواغل   . اإلنسان اليت مسحت هلا السلطات بالتسجيل قانوناً واجهت مضايقة قضائية وتدخالً إدارياً           

  . يف إسهاماهتا )١٠١(ومنظمة العفو الدولية )١٠٠(مماثلة كل من املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

الرابطة /اجمللس الوطين للحريات بتونس   /سانوعالوة على ذلك، أفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلن          - ٢٨
أن اجملتمع املدين التونسي املستقل ال يزال يواجه انتهاكات خمتلفة للحق            )١٠٢(التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان    

ووفقاً هلذه اهليئات، ميكن للعديد من املنظمات وال سيما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق . يف عقد االجتماعات
ان، واجمللس الوطين للحريات يف تونس، واجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات أن تشهد علـى الـضغوط          اإلنس

املستمرة اليت متارسها السلطات على املؤسسات اخلاصة حلملها على عدم تأجري قاعاهتا ملنظمات مستقلة وعرقلة               
ن جانب قوات الشرطة وتزايد اإلجـراءات       الوصول شبه املنتظم إىل مقار اجلمعيات وأماكن االجتماع احملددة م         

وهناك شواغل مماثلة . القضائية بدعوى العيوب يف عقود اإلجيار اليت تتخذ ضّد منظمات اجملتمع املدين، وما سواها
، )١٠٥(، ومؤسسة خـط املواجهـة     )١٠٤(، ومرصد حقوق اإلنسان   )١٠٣(تصدت هلا منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان     

اليت أبلغت أيضاً أن الشرطة متنع أو تعطّل حماوالت          )١٠٧( وكذلك منظمة العفو الدولية    )١٠٦(واالحتاد الدويل للقلم  
إىل هذه الشواغل ما  )١٠٨(وتضيف املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب. تنظيم مظاهرات أو جتمعات دون موافقة رمسية

مات الدفاع عن حقوق اإلنسان، منذ      مفاده أن عمليات الترهيب اليت تقوم هبا الشرطة السياسية ضد أعضاء منظ           
  . ، ما انفكت تتكثف٢٠٠٧يونيه /حزيران

، يف إسهاماته، أن املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنشقني خيضعون          )١٠٩(واستنتج مرصد حقوق اإلنسان     - ٢٩
ملراقبة صارمة، وحظر تعسفي على السفر، والطرد من العمل، وقطع خدمات اهلـاتف، ولعمليـات االعتـداء                 

والحظ أيضاً . سدي، ومضايقة األقارب، وعمليات ختريب ممتلكات وسطو مريبة، ومحالت تشويه يف الصحافةاجل
وأشارت جلنة احلقوقيني   . )١١٠(أن احلكومة، يف أريه، تسمح بوجود بعض األحزاب املعارضة الصغرية إىل حد ما            

 وناشطي حقوق اإلنـسان للمـضايقة       يف املوضوع نفسه، إىل أن احلكومة واصلت إخضاع مدافعي         )١١١(الدولية
  . والتخويف مبوافقة اجلهاز القضائي وتواطئه الفعلي، وهو خيضع لسيطرة اجلهاز التنفيذي
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، عفواً أو ٢٠٠٧يوليه /، يف إسهاماته، أن الرئيس بن علي أصدر يف متوز)١١٢(وأفاد مرصد حقوق اإلنسان  - ٣٠
نوفمرب وأغلبهم زعماء حزب    /شرة آخرين يف تشرين الثاين     سجيناً سياسياً، وع   ٢١أمراً بإطالق مشروط لسراح     

النهضة اإلسالمي احملظور الذين كانوا يقضون عقوبات بالسجن منذ بداية التسعينات، عندما أدانـت حمكمـة                
ووفقاً للجنة . تعاطفاً معه بتهم مشكوك فيها تتمثل يف التآمر لإلطاحة بالدولة عضواً من احلزب وم٢٦٥عسكرية 

، نفى زعماء النهضة يف املنفى باستمرار هذه التهم وشددوا على أن منظمتهم تؤمن )١١٣(اإلسالمية حلقوق اإلنسان
أنه بالرغم   )١١٤(و الدولية وعالوة على ذلك، أبلغت منظمة العف     . بالتغيري عن طريق الوسائل السلمية والدميقراطية     

 سجني سياسي يف السنوات األخرية، فإن مئات أخرى ال تزال تقبع يف السجون، مبن               ١٠٠من إطالق سراح حنو     
فيهم أعداد كبرية حيتجزون منذ بداية التسعينات بعد إدانتهم باالنتماء إىل النهضة، وهي منظمة إسالمية حمظورة يف 

ي وجود سجناء سياسيني أو سجناء الرأي، معتربة إياهم سجناء عاديني يف قضايا             تونس وأن احلكومة ال تزال تنف     
وأثار شواغل مماثلـة تتعلـق      . جنائية، وحظرت سابقاً مظاهرات تشدد على حمنتهم وتدعو إىل إطالق سراحهم          

جناء الرأي  الذي أوصى السلطات التونسية بإطالق سراح مجيع س        )١١٥(بالسجناء السياسيني االحتاد الدويل للقلم    
  .احملتجزين بسبب معتقداهتم الدينية والسياسية ّممن مل يدعوا قطّ إىل العنف أو مل يلجأوا إليه

اليت دعـت احلكومـة      )١١٦(وتقدمت بتوصيات إىل احلكومة بأن تتناول هذه القضايا منظمة العفو الدولية            - ٣١
وطنية والقانون واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ورفع التونسية إىل احترام التزامات البلد مبوجب كل من التشريعات ال

كما دعت السلطات التونسية إىل تعديل أو إلغـاء مجيـع   . القيود املسلطة تعسفاً على السجناء السياسيني السابقني     
يات القوانني اليت ال تزال تسمح بفرض عقوبات بالسجن على املمارسة السلمية للحق يف حرية التعبري، وتكوين اجلمع

كما تدعو إىل اختاذ تدابري فعالة لوضع حـد         . أو التجمع وإطالق سراح مجيع سجناء الرأي فوراً دون قيد أو شرط           
للقيود املفروضة على منظمات حقوق اإلنسان ووقف مضايقة وترهيب املدافعني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني               

الرابطة التونسية للدفاع عن    / الوطين للحريات بتونس   اجمللس/نوتقدم االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسا     . وغريهم
كما حثت املؤسسة األخرية السلطات التونـسية   . بتوصيات مماثلة  )١١٨(ومؤسسة خط املواجهة   )١١٧(حقوق اإلنسان 

وأوصى مرصد حقـوق    . على دعوة املمثل اخلاص لألمني العام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان إىل زيارة البلد             
السلطات بأن تتخلى عن عدم االعتراف القانوين ألسباب سياسية مبنظمات الدفاع عن حقـوق               أيضاً )١١٩(ناإلنسا

اإلنسان وغريها من منظمات اجملتمع املدين اليت يرجح أن تكون ناقدة لسياسات احلكومة وأن ترفع عنـها القيـود                   
سان وكذلك األشـخاص الـذين جيمعـون        املفروضة اعتباطاً على السفر ووقف مضايقة املدافعني عن حقوق اإلن         

كما حث احلكومة على متكني مجيع وسـائط اإلعـالم          . وينشرون معلومات عن سجل حقوق اإلنسان يف تونس       
والصحفيني املستقلني من العمل حبرية ووضع حد لعرقلة الوصول إىل مواقع على شبكة اإلنترنت بـسبب نقـدها                  

  .)١٢١( واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب)١٢٠(اد الدويل للقلموتقدم بتوصية مماثلة االحت. سياسات احلكومة

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ٧

 يف مسامهتها، عن شواغل بشأن تنفيـذ قـانون مكافحـة            )١٢٢(أعربت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان      - ٣٢
عتربت أن التعريف الواسـع     ، اليت ا  )١٢٣(وأعربت عن نفس الشواغل منظمة العفو الدولية      . ٢٠٠٣اإلرهاب لعام   

النطاق ملا ميثل نشاطاً إرهابياً والتجرمي الواسع النطاق أيضاً للجرائم ذات الصلة باإلرهاب، يقوضـان ويقيـدان    
، فإن تعريف اإلرهـاب     )١٢٤(وحسب مرصد حقوق اإلنسان   . تقييداً شديداً حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     
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أعمال التحريض على الكراهية العرقية أو الدينية أو التطرف         "اجلنائية، يشمل   شأنه شأن التعريف الوارد يف اجمللة       
، يفتح بالتايل اجملال إلمكانية مقاضاة محل اآلراء السياسية أو االنتساب هلا باعتبار "دون مراعاة الوسائل املستخدمة

املذكور، اعتقلت الـسلطات   أنه منذ أن سّن القانون )١٢٥(كما ذكر مرصد حقوق اإلنسان   . ذلك جرائم إرهابية  
مئات من الشبان يف قرى البلد ووجهت هلم هتماً مبوجب األحكام الواردة فيه وأن احلكومـة مل تتـهم أغلبيـة                     
األشخاص الذين أدانتهم يف وقت الحق بالتخطيط ألعمال عنف حمددة أو بارتكاهبا، بل اهتمتـهم بـالتخطيط                 

وأثارت شواغل مماثلة منظمة العفو     . لتحريض على االنضمام إليها   لالنضمام إىل حركات جهادية يف اخلارج أو با       
الرابطـة  /اجمللس الوطين للحريات بتونس   / وكذلك جهات كاالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان       )١٢٦(الدولية

 اليت أشارت أيضاً إىل أن مكافحة اإلرهاب، حسب رأيها، تتسم بسمتني )١٢٧(التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
توظيفها أداة لقمع أية حركة احتجاج مستقلة عن احلكومة واللجوء إىل التعذيب، كما أفـادت               : أساسيتني مها 

املدافعون عـن حقـوق     :  عن استهداف مجيع األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين وهي         )١٢٨(اجلهات اآلنفة الذكر  
ياسية واحملامون ومـن إلـيهم، وعـن أن         اإلنسان والصحفيون والطلبة املناضلون وكوارد أحزاب املعارضة الس       

وفيما يتعلق هبذه النقطة األخرية، عبَّرت مجعيةُ . هذه قد أدت أيضاً إىل زيادة أعمال التعذيب   " مكافحة اإلرهاب "
  . عن القلق املماثل الذي يساورها)١٢٩(احلقيقة والعمل

، حكم على األشخاص املدانني بأحكـام       )١٣٠(ويف إطار املوضوع ذاته أيضاً، ووفقاً ملنظمة العفو الدولية          - ٣٣
بالسجن طويلة املدة عقب حماكمات جائرة جوراً صارخاً، تشمل حماكمات أمام احملاكم العسكرية، وإدانة العديد 
من املتهمني أساساً أو حكراً على أساس اعترافات يزعمون أهنا انتزعت منهم عن طريق التعذيب أو املعاملة السيئة 

وعبَّرت منظمة الكرامـة حلقـوق      ". مني مبوكليهم على حنو متزايد يف القضايا املتعلقة باإلرهاب        ومنع اتصال احملا  
الرابطة /اجمللس الوطين للحريات بتونس/وأبلغ االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان. )١٣١(اإلنسان عن مهوم مماثلة

كعمليـات  : تهاكات حقوق اإلنسان   كذلك عن حدوث العديد من ان      )١٣٢(التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان    
إلقاء القبض دون أوامر وخارج الساعات اليت حيددها القانون، وتزوير حماضر هتدف لتمديد فترات االحتجـاز،                

واحتجزت أسر املتهمني مراراً عديدة،     . وعمليات احتجاز سرية، ورفض إبالغ األسر مبصري األشخاص املوقوفني        
  . ئن عندما يكون الشخص املطلوب خارج بيتهوأحياناً أفرادها القاصرون، كرها

 بتوصيات إىل احلكومة ملعاجلة هذه القضايا، تدعوها فيهـا إىل تعـديل      )١٣٣(وتقدمت منظمة العفو الدولية     - ٣٤
 لكفالة تطابقه مع التزامات تونس الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما             ٢٠٠٣قانون مكافحة اإلرهاب لعام     

لنطاق الذي وضعته لإلرهاب وجلرائم ذات الصلة باإلرهاب، كما دعـت إىل ضـرورة متكـني                التعريف الواسع ا  
كما أوصـى   . املتهمني، مبقتضى قانون مكافحة اإلرهاب وبتهم أخرى، من حماكمات عادلة وفقاً للقواعد الدولية            

، متـشياً مـع     ٢٠٠٣ بوجوب تعديل احلكومة التونسية لقانون مكافحة اإلرهاب لعام          )١٣٤(مرصد حقوق اإلنسان  
التزاماهتا كدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، بغية تعديل املواد اليت هتدد حقوق اإلنسان 

االدعـاءات  يف  وينبغي للحكومة، إضافة إىل ذلك، أن تقوم بتحقيقات شاملة          . األساسية، مثل احلق يف حرية التعبري     
ن يف معاملة املشتبه فيهم قبل احملاكمة، مبا فيها مزاعم التعذيب وسوء املعاملة وحبس حبدوث انتهاكات خطرية للقانو

 )١٣٥(وحثت جلنة احلقوقيني الدوليـة    . احملتجزين رهن احملاكمة لفترة تتجاوز الفترة القصوى اليت يقضي هبا القانون          
باحلريات واحلقوق األساسية مثل احلق احلكومة على االمتناع عن استخدام قوانني مكافحة اإلرهاب للحد من التمتع 

يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، والتأكد من عدم تعرض احملتجزين والسجناء للتعذيب وسوء املعاملة واالحتجاز               



A/HRC/WG.6/1/TUN/3 
Page 12 

 

الرابطة التونسية /اجمللس الوطين للحريات بتونس/وأوصى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان   . التعسفي واإلداري 
 بالسهر، يف إطار إنفاذ قانون مكافحة اإلرهاب، على احترام تـونس اللتزاماهتـا              )١٣٦(وق اإلنسان للدفاع عن حق  

الدولية يف جمال احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
  .  التعذيب يف مجيع الظروف حبظر٢القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت تقضي يف مادهتا 

   ، واملعوقاتاملمارسات، والتحديات اإلجنازات، وأفضل - ثالثاً 
، يف إسهاماهتا، أن اآلليات، بالصيغة اليت صممتها ونفذهتا احلكومة، )١٣٧(أفادت اجلمعية التونسية لألمهات  - ٣٥

السلم التعليمي، وبالتايل يف سوق العمل وكذلك يف     تثبت أن هلا أثراً إجيابياً يف احتالل املرأة املكانة اليت حتتلها يف             
 أيضاً بتعزيز مكانة املرأة التونسية )١٣٨(وعالوة على ذلك، رحبت اجلمعية التونسية لألمهات. جمال اختاذ القرارات

، الذي مكَّن السجينة احلامل واألمهات      ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧نتيجة للقرار الثوري اإلنساين الصادر يف       
املرضعات من احلق يف قضاء فترة العقاب يف مؤسسات خاصة حّتى يتمتعن هن وأطفاهلن باحلمايـة والكرامـة                  

  . البشرية الكاملة

 إىل أن تونس حيث كرست مبدأ تكافؤ )١٣٩(كما أشارت اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية  - ٣٦
ات ال تقبل اجلدل يف جمال مكافحة الفقر ومحاية الفئـات     حقوق اإلنسان، وتكاملها وعدم جتزئتها، حققت إجناز      

 يف املائة بفضل الربامج     ٤االجتماعية الضعيفة، األمر الذي مكَّن بصفة خاصة من ختفيض نسبة الفقر إىل أقل من               
وقد حظيت التجربة التونسية يف هذا      . ٢٦- ٢٦اليت أجنزت حتقيقاً هلذه الغاية، وخباصة صندوق التضامن الوطين          

جملال بتقدير اجملتمع الدويل الواسع النطاق باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة املقترح التونسي املتعلق بإنـشاء                ا
وفضالً عن ذلك، ووفقاً للجمعية التونـسية حلمايـة الطبيعـة           . صندوق عاملي للتضامن يف سبيل مكافحة الفقر      

 الفقر وبطالة الشباب ميكن أن ميثال كاحباً للتمتـع بـاحلقوق            ، فإن الدولة التونسية، إدراكاً منها أن      )١٤٠(والبيئة
ووضعت أدوات أثبتت فعاليتها، منها برنامج . األخرى، قد وقعت سياسة طوعية ملساعدة الشباب والتصدي للفقر

 الذي غري شكل الريف يف العديد من مناطق البلد، والبنك التونسي للتضامن، واإلعفاء مـن                ٢٦- ٢٦التضامن  
  .وما إىل ذلك. ت االجتماعيةالنفقا

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  ]غري متوفرة[  - ٣٧

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  ]غري متوفرة[  - ٣٨
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1  The following stakeholders have made a submission (all original submissions are available in full text on: 
www.ohchr.org): 

Civil Society:  

AKHR:  Al Karama for Human Rights*;  
AI: Amnesty International*;  
ARSIC:  Association de Recherches en Sciences de l’Information et de la Communication;  
APT:  Association des Parlementaires Tunisiens*; 
ATUCOM:  Association Tunisienne de Communication*; 
ATCT:  Association Tunisienne de la Culture Numérique; 
ATDE:  Association Tunisienne des Droits de l’Enfant; 
ATSIDA:  Association Tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA*; 
ATSN: Association Tunisienne de Solidarité Numérique; 
ATM:  Association Tunisienne des Mères;  
ATIM: Association Tunisienne d’Internet et de Multimédia;  
ATTR:  Association Tunisienne pour le développement de la Technologie numérique et des 

Ressources humaines;  
ATLAS:  Association Tunisienne pour l’Auto-Développement et la Solidarité; 
ATPNE:  Association Tunisienne pour la Protection de la Nature et de l’Environnement*; 
ATVT: Association tunisienne pour les victimes de terrorisme; 
CMA:  Congrès Mondial Amazigh; 
FTSS:  Fédération de Tunis pour la Solidarité Social; 
FIDH/CNLT/LTDH: Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme*/Conseil national pour les 

libertés en Tunisie/Ligue tunisienne des droits de l’Homme, joint submission; 
FL:  Front Line Defenders of Human Rights defenders - International Foundation for the 

Protection of Human Rights Defenders*; 
GIECP:  Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children; 
HRW:  Human Rights Watch*;  
ILGA: (ILGA-Europe*, Pan African ILGA, Coalition of African Lesbians, The Rainbow Project, 

International Gay and Lesbian Human Rights Commission and ARC International), joint 
submission;  

ICJ:  International Commission of Jurists*; 
PEN: International PEN*, International Publishers’ Association*, World Press Freedom 

Committee*;  
IHRC: Islamic Human Rights Commission; 
La Fondation El Kef pour le Développement Régional; 
ONET: Organization Nationale de l’Enfance Tunisienne*; 
Organization Tunisienne de Défense du Consommateur; 
Organization Tunisienne de l’Education de la Famille*; 
Organization Tunisienne des Jeunes Médecins Sans Frontières* (Association Tunisienne des Diabétiques); 
Panafrican Federation of Disabled Peoples;  
RSF:  Reporters sans Frontières*;  
Tamazgha;  
TMG:  Tunisia Monitoring Group;  
Union Nationale de la Femme Tunisienne*;  
Union Tunisienne d’Aide aux Insuffisants Mentaux;  
VA: Vérité Action;  
OMCT: World Organization Against Torture*;  
National Human Rights Institution: CSDHLFT: Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales de Tunisie 

NB:  *  NGOs with ECOSOC status; **  National Human Rights Institution with A status. 
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