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 .للتصويب قابل راحملض هذا
 مــن نــسخة علــى وإدخاهلــا مــذكرة يف تبياهنــا ينبغــي كمــا .العمــل لغــات بإحــدى التــصويبات تقــدمي وينبغــي
 Chief, Official Records:إىل الوثيقـة  هذه تاريخ من واحد أسبوع غضون يف إرساهلا ينبغي كذلك .احملضر

Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza. 
 بفتـرة  الـدورة  هنايـة  عقـب  واحـدة،  تـصويب  وثيقـة  يف الـدورة  هـذه  جلـسات  حملاضر تصويبات أية ستصدرو

 .وجيزة
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 اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة
  والتسعون الثانية الدورة
 ٢٥١٣ للجلسة موجز حمضر
 ٠٠/١٠ الساعة ،٢٠٠٨ مارس/آذار ١٨ ،الثالثاء يوم نيويورك، املقر، يف املعقودة

 
 بوسادا ريفاس السيد :الرئيس

   
 احملتويات

 

 )تابع( العهد  من٤٠مة من الدول األطراف مبوجب املادة النظر يف التقارير املقدَّ
 )تابع( لتونس اخلامس الدوري التقرير 
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 .٠٥/١٠ الساعة اجللسة افُتتحت 
 املادة مبوجب األطراف الدول من مةاملقدَّ التقارير يف النظر
 )تابع( العهد من ٤٠

 )تــــــــابع(التقريــــــــر الــــــــدوري اخلــــــــامس لتــــــــونس   
(CCPR/C/TUN/5; CCPR/C/TUN/Q/5 and Add.1) 

رئيس، عــاود أعــضاء وفــد تــونس  بنــاء علــى دعــوة الــ  - ١
 .اجللوس إىل طاولة اللجنة

ــرئيس - ٢ ــا ال ــة دع ــا مواصــلة إىل اللجن ــر يف نظره  التقري
ــدوري ــاه ولفــت (CCPR/C/TUN/5) لتــونس اخلــامس ال  االنتب

ــة إىل ــسائل قائمــ ــة وردود (CCPR/C/TUN/Q/5) املــ  احلكومــ
 .(CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1) التونسية

 إىل االفتقـار  إن قـال  سـّريو  - سانتـشيز  برييز السيد - ٣
 تقـارير  تفيـد  إذ   .للقلـق  مـدعاة  يـزال  ال تـونس  يف التعبري حرية

 هــي تــونس يف الوحيــدة األنبــاء وكالــة بــأن اخلاصــني املقــررين
 قبـل  املعلومـات  وتغربـل  الوطنيـة  األنبـاء  حتتكر حكومية شركة

ــالم وســائط إىل توصــيلها ــذا،و .األخــرى اإلع ــإن ل  الوضــع ف
ــادة يف عليهــا املنــصوص احلقــوق فــليك ال احلــايل  مــن ١٩ امل
 يف بـالتنوع  الـسماح  أخـرى  وكـاالت  إنشاء شأن ومن .العهد

 الــرغم وعلــى .املــستقلة الــصحافة وتــشجيعاإلخباريــة  التغطيــة
 مثلمـا  املمارسـة،  يفحتدث   فإهنا رمسياً، الرقابة ممارسة عدم من

 دمـة املق واحلـوافز  الصحفيني على املفروضة الضغوط يف يتبدى
  .للحكومة السياسية اآلراء تعكس مقاالت لكتابة إليهم
 املادتني لكون قلقه عن فأعرب لإلرهاب، بالنسبة أما - ٤
 يبـدو  فيمـا  تكفـالن  ٧٥-٢٠٠٣ رقـم  القانون من ٥١ و ٤٩

 ةالقــضا ” مفهــوم يعيــد ممــا القــضاة، هبويــة التعريــف إغفــال
 ألشـــخاصل تـــسمح ال هـــذه الـــسرية و .التـــارخيي “امللـــثّمني
 انون؛ وعالوة على هذا، فإن تعريـف   الق إىل باالحتكام املعنيني
 إذا عمـا  وتـساءل  . شـديد العموميـة    تعريـف  اإلرهابية األعمال

-٢٠٠٣ رقـم  القانون لتعديل ختطط التونسية احلكومة كانت
 لإلجــراءات القانونيــة الدوليــة املعــايري مــع يتماشــى حبيــث ٧٥

 .الواجبة
عني عــن حقــوق اإلنــسان،  ة للمــدافوبالنــسب وختامــاً، - ٥
ــه  ميكـــن الـــذي التفـــسري مـــا ــدأن يقدمـ ــارير بـــشأن للوفـ  التقـ

 وقيـود  مراقبةوجود  و بدنية اعتداءات حبدوثالقائلة   املستمرة
  االنتهاكات؟ من ذلك وغري السفر على
 حريـة  عـن  إضـافية  تعليقات أي تأجيل اقترح الرئيس - ٦

 الوفــد اوليتنــ حينمــا ،أثنــاء اجللــسة الحــق وقــت حــىت التعــبري
  .املسألة تلك التونسي

ــسري - ٧ ــل الـ ــال، روديل ناجيـ ــرض يف قـ ــارته معـ  إىل إشـ
اآلن  تراعـي  ال الرأفـة  جلنـة  بكـون  يرحـب  إنـه  اإلعـدام،  عقوبة
ــرة إال ــاز  فتـ ــوماحتجـ ــيهم احملكـ ــدام، علـ ــاة و باإلعـ دون مراعـ
 ختفيـف  يـتعني  كـان  إذا فيمـا  البت قبل نفسها، اجلرمية سامةجل

 طـول حبـث     مـن  احلقيقـي  الغـرض  عـن  تـساءل  أنه غري .احلكم
 الـسبب،  يكـون  أال يف أملـه  عـن  أعـرب  حـني  ويف .تلك املـدة  

 الحقـاً،  احلكـم  ختفيـف  حلـني  الشخص ابهإر هو يبدو، كما
 مـن  الـرغم  علـى  كنتيجـة  حيدث ما هو هذا أن على شدد فقد
 لجنــةل هبــا سمحُيــ الــيت الفتــرة طــولوتــساءل عــن  .شــيء كــل
وقـال   مـا؟  عقوبـة  ختفيـف  إعالن بشأن هاقرار اختاذ قبل الرأفة
 حينمـا  اإلجيابيـة  يف غايـة  خطـوة قـد خطـت      الطرف الدولةإن  

 غـري  الواقع، حبكم اإلعدام حكم ألغت دولة أهنا رمسياً ذكرت
  .اإلعدام حبكم أصالً النطق عدم احملبذ من سيكون أنه
ــالعودة - ٨ ــادتني إىل وبــ ــاد ،٩ و ٧ املــ ــرور أفــ  تــــسع مبــ

 للجنــة اخلــاص املقــرر بوصــفه بطلــب، هتقدمــ منــذ ســنوات
 ومبـرور  تـونس،  زيـارة ل التعذيب، مبسألة املعين اإلنسان حقوق
 مبــسألة املعــين احلــايل اخلــاص املقــرر إعــادة علــى عــام قرابــة

ــة ضـــروب مـــن وغـــريه التعـــذيب ــة أو املعاملـ ــية العقوبـ  القاسـ
 باإلشـارة  رحـب  فقد لذا، .الطلب هذا املهينة أو الإلنسانية أو
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 اآلن فـتح ت الدولـة إىل أن    التونـسي  للوفـد  االستهاليل بيانال يف
 اإلنــسان، حقــوق جمللــس اخلاصــة اإلجــراءات لزيــارات أبواهبــا
ــا وســـأل ــان إذا عمـ ــرر كـ  مبـــسألة املعـــيناحلـــايل  اخلـــاص املقـ
  .القريب املستقبل يف بالزيارة دعوة تلقي يتوقع التعذيب

 فقـد  املـة، املع سـوء  أو التعذيب إلدعاءات بالنسبة أما - ٩
 يف االعتــراف يــتم ال بأنــه القائــل البيــان إزاء قلقــه عــن أعــرب
 يبـدو قال إنه   و .دامغة بأدلة املدعومة باإلدعاءات سوى تونس
 الـذي  الفرد كاهل على اإلثبات عبء تضع اللغة تلك مثل أن

 الواقـع  يف وهـذا  .اخلـارجي  بالعـامل  االتـصال  من وُحرِماحُتجز  
بـاألقوال   تعتد ال احملكمة بأن لتقو اليت للقاعدة حقيقي إنكار

 الوفـــد إىل طلـــبي فإنـــه لـــذا، .الظـــروف تلـــك يفاملـــدىل هبـــا 
  .اإلثبات عبء مسألة توضيح التونسي

ــاول و - ١٠ ــسألةتن ــات، م ــ احملاكم ــة يف أعربف ــن البداي  ع
 .اإلحـــصاءاتتقـــدمي  يف الوفـــد يبـــذهلا الـــيت للجهـــود تقـــديره

حــسب   ت،جــروتــساءل عمــا إذا كانــت هنــاك حماكمــات     
 قـد  كانـت  فـإذا  .٩٠-٩٩ رقم للقانون وفقاً الرمسية، لبياناتا

 ،مــن هــم الــذين حوكمــواو عــددها، فكــم حماكمــات، جــرت
 وأشـار  العقوبـات؟  أنـواع  هـي  وما اإلدانة، حاالت عدد وكم

الـدعاوى   أغلب يف الوطين واحلرس الشرطة تدخل إىل كذلك
 التحــا وراء كــانوا رمبــا حكــوميني مــسؤولني ضــداملقامــة 
ــةإســاءة ــساءل . املعامل ــا وت ــاك كانــت إذا عم دعــاوى  أي هن
ــة أمــن أجهــزة مــن مــسؤولني علــى ُرِفعــت  كــثرياً الــيت ،الدول

 .واستجوبتهم أشخاصاًلديها  احتجزت ما
ــسيدة - ١١ ــوود الـ ــت، وِدجـ ــرض يف قالـ ــارهتا معـ  إىل إشـ

ــسجون ــع الـ ــاز، ومواقـ ــارات نإ االحتجـ ــضع، الزيـ ــاً ختـ  وفقـ
 ،الدوليـة  األمحـر  لـصليب ا جلنة من ضاءأع مع أجرهتا حلوارات
ــاً .الــسرية لــشرط  الــسري أبــداها الــيت املالحظــات علــى وتعقيب
ــى شــددت روديل، ناجيــل ــزام عل ــأن االلت ــزور ب ــع كــل ت  موق

 تتعلـــق مـــشاكل دومـــاً فستنـــشأ وإال مـــستقلة، رصـــد هيئــات 

 االحتجــاز،  عمليــة يف املنخــرطني املــوظفني علــى باإلشــراف
  .املتبعة اإلشراف إجراءات عن النظر بغض

 .٣٥/١٠ واستؤنفت الساعة ٢٠/١٠ُرِفعت اجللسة الساعة 
 الـيت  األسـئلة  على رداً وافق، )تونس( العبيدي السيد - ١٢

 مباشـر  بـشكل  يطبق قضاء وجود بشأن شانيه السيدة وجهتها
 الـواردة  األمثلة أغلب أن على اإلنسان، حلقوق الدولية املعايري

 بــــاألحوال  يتعلــــق  لتــــونس مساخلــــا  الــــدوري  التقريــــر يف
ــضاء أن غــري .الشخــصية ــروف التونــسي الق  عــام بــشكل مع
ــه ــانون، تطبيـــق يف بانفتاحـ ــا القـ ــر التطبيـــق ذلـــك يف مبـ  املباشـ

، يف الــردود اخلطيــة بالفعــلد قــدمت وقــ .الدوليــة للمعاهــدات
ــده  ــضلوف ــة بع ــضايا األمثل ــا نظــرت لق ــة فيه ــة احملكم  اإلداري
 كـــل يف األحكـــام وأشـــارت .والتعـــبري الـــرأي حبريـــة وتتعلـــق
ــضية، ــا قــ ــك يف مبــ ــضايا ذلــ ــس قــ ــتوري، اجمللــ  أن إىل الدســ

 مجيـع  وتطبيـق  .الوطنيـة  القواننيتسمو على    الدولية املعاهدات
 مرغــوب أمــر ةمباشــر الدوليــة للمعاهــدات التونــسيني القــضاة
 ويكفـل  التونـسي  للفقه اإلجيايب التطور يدعم أنه حيث بشدة،
  .ةعامال احلريات

 إعـداد  مؤخراًجرى   إنه قال )تونس( التكاري السيد - ١٣
 اإلنـسان  حبقوق املتعلقة والدولية الوطنية النصوص من جمموعة

 ســـبيل يف وذلـــك التونـــسيني، القـــضاة مجيـــع علـــى وســـتوزَّع
 علـى  القـضاة  وتـشجيع  اإلنـسان  حقـوق  ثقافـة  تطـوير  مواصلة
 سـيجري  الـيت  اجملموعـة، هـذه   و .الـدويل  القـانون  معايري تطبيق

ــتكماهلا ــام، اسـ ــداًمتثـــل  بانتظـ ــامال تأكيـ  بـــضمان تـــونس هتمـ
  .اإلنسان حقوق مراعاة مواصلة

ــاو - ١٤ ــونس كانـــــت إذا عمـــ ــزم تـــ ــضمام تعتـــ  إىل االنـــ
ــول ــاري الربوتوكـ ــد، االختيـ ــار للعهـ ــرورة إىل أشـ ــراء ضـ  إجـ

 حقـــوق صـــكوك مـــن صـــك أي إىل االنـــضمام قبـــل دراســـة
ــبيل فعلـــى .اإلنـــسان ــال، سـ  خـــالل مـــن تـــونس متكنـــت املثـ

 مجيـع  علـى  القـضاء  واتفاقية الطفل حقوق التفاقية استعراضها
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 يف الــشواغل مــن عــددمعاجلــة  مــن املــرأة ضــد التمييــز أشــكال
 عتقـد ت بـل  الفردية، الشكاوىتونس ال ختشى    و .هذين اجملالني 

 وجممــل .الــدويل القــانون تطــوير مــن تزيــد الــشكاوى تلــك أن
 املـــشاركة قيـــقبتح األول املقـــام يف هتـــتم تـــونس إن القـــول
ــة ــا إال ،الفعال ــع أهن ــضمام إىل تتطل ــا إىل ااالن  لربوتوكــول رمسي

  .املستقبل يف االختياري
ــة تــونس أن جمــدداً ذكــرو - ١٥ ــة ألغــت دول  اإلعــدام عقوب

ــم ــع، حبكـ ــضيفاً الواقـ ــهموقـــف  أن مـ ــداً لـــيس حكومتـ  .جامـ
 القـضايا  مجيـع للمـدانني يف     حيـق  العقوبـات،  لتخفيف وبالنسبة

ــال اإلعــدامهــا باحملكــوم في  ميكــنالــذي  رئاســي،ال عفوالتمتــع ب
 النظـر  هوف اجلديد، أما .الرأفة جلنة من تقرير إىل استناداً همنح
 النطـق  منـذ  املنقـضية  الفتـرة  بطـول  املتعلق املوضوعي املعيار يف

 حمـل  جلـرائم ا ضـحايا  روع هتدئـة  من بد فال .باإلعدام باحلكم
 عقوبـة وأن   سـيما  ال األحكـام، ختفيف   عن اإلعالن قبل النظر

ــصدر ال اإلعــدام ــاً، .اجلــرائمع ظــأف مــرتكيب حبــق إال ت  وختام
 ،اإلعـدام  عقوبـة  إللغـاء تـدعو    حركـة وجـود    من الرغم وعلى

 بعـد  مـستعد  غـري  العـام  الـرأي  فـإن  جزئيـاً، احلكومـة    تدعمهاو
  .اخلطوة تلك ملثل
 روديل ناجيــل الــسري طرحــه الــذي الــسؤال علــى ورداً - ١٦
 قـال  اإلنسان، حقوق جمللس اخلاصة اإلجراءات تزيارا بشأن
 إىل الـدعوة  توجيـه اعتزامها   إىل بوضوح أشارتقد   تونس إن

ــررين ــني املقـ ــم اخلاصـ ــدة، لألمـ ــافة املتحـ ــر إىل باإلضـ  ينراملقـ
 إىل الـدعوة  توجـه  رمبـا  املبـادرة،  هـذه  مـن  وكجزء .اإلقليميني

 .التعذيب مبسألة املعين اخلاص املقرر
ــسبة - ١٧ ــدود وبالنـ ــة للحـ ــة الزمنيـ ــى املفروضـ ــز  علـ احلجـ

 زمنيــة لفتــرة االحتجــاز حالــة يف القــانوين االحتكــام واحتمــال
 مـن  جمموعـة  اجلنائي القانون قدمي داع، بال أو احلد عن زائدة

 يبقـــى وأن علمـــاً األســـر حتـــاط أن ذلـــك يف مبـــا الـــضمانات،
 ضـــابط ضعخيـــ هـــذا، علـــى وعـــالوة .جيـــدة بـــصحة احملتجـــز

 مبوجـب و .العـام  املـدعي  لـسلطة احلجـز    عـن  املسؤول الشرطة
جرميـة   القواعـد  انتـهاك  ربعتـ ُي اجلنـائي،  القانون من ١٠٣ املادة

 جنـائي  حكـم  بـصدور  يـسمح  ممـا  التعـسفي،  الحتجازتسمى ا 
 تــشرين ٣٠ املــؤرخ القــانون وجــبمب ، أيــضاتعويــضات دفــعو

  .٢٠٠٢ أكتوبر /األول
 تـــرمحت حـــني يف إنـــه قـــال )تـــونس( ممـــاِخِخ الـــسيد - ١٨

 األوروبيــة احملكمــة أصــدرته الــذي احلكــم التونــسية الــسلطات
 الـشواغل  بعـض  تـساورها  الـسعدي  قـضية  يف اإلنـسان  حلقوق
ــساأل إزاء ــيت سـ ــستند الـ ــا يـ ــذا إليهـ ــم هـ ــىف .احلكـ ــه علـ  وجـ

 قـرار  إنفـاذ  أن علـى  احلكم تأكيد من الرغم وعلى اخلصوص،
ــونس إىل املــدعي ترحيــل ــهاك يف سيتــسبب ت ــادة انت  مــن ٣ امل
 يتـضح  ال األساسـية،  واحلريـات  اإلنـسان  حقـوق  محاية اتفاقية
  .االستنتاج اهذ إىل احملكمة وصلت كيف
ضـد   اجلاريـة  التـضليل  حبملـة  تأثرت احملكمة أن ويبدو - ١٩

 املتعلقـة االدعاءات اخليالية    من عدد نشر عنها نتج اليت تونس،
 ويف املثــال، ســبيل فعلــى .التونــسيني املــواطنني معاملــة بإســاءة
ــة الــسلطات رفــض أعقــاب ملــواطن  اللجــوءحــق  مــنح الكندي

ــسي  ــائي ســجل وجــود عــن يفــصح ملتون ــه جن ــسا، يف ل  فرن
ــة العفــو منظمــة أكــدت ــه الدولي  التعــذيب خلطــر ســيتعرض أن

ذلــك   أن غــري .تــونس  إىل عودتــه حالــة  يف املعاملــة ســوء أو
 وأسـرته  أصـدقائه  جانـب  منالشخص لقي الترحيب يف وطنه      

 هــذا، إىل وباإلضــافة .ســالمته إزاء قلــق أي نعــ يعــرب ومل
فرنـسا ملـواطن تونـسي مـدان         بترحيل األمنية املخاوف عجلت

ــال يف باالشــتراك ــواء اغتي ــرغم وعلــى .أفغــاين ل  وجــود مــن ال
ــد ادعــاءات ــواطن املعــين   تعــرض باحتمــال تفي ــذيبامل  يف للتع
  .ساملا معاىف يعيشفإنه  تونس، إىل عودته أعقاب
 مــن  كــل  يفالتحقيــق  القــضائية  سلطاتالــ  وفتحــت - ٢٠

 الـيت  التعـذيب،  ملناهـضة  العامليـة  املنظمـة املقدمة من    االدعاءات
 إقفـال  مـن  الـرغم  وعلـى  .اجلديـة  مبنتـهى  احلكومـة  فيها نظرت
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ــسبببعــض التحقيقــات   ــة، وجــود عــدم ب ــإن أدل حتقيقــات  ف
ال تطبـق    العاديـة  احملـاكم فإن   وأخرياً، .مستمرة تزال ال أخرى
 عــدد يفإال  نــائياجل قــانونال مــن امكــرر ١٠١ اجلديــدة املــادة
 القــضايا تلــك مــن واحــدة يف ُحِكــمو .القــضايا مــن حمــدود

 الـسجون  ساحـر  مـن  أربعـة  علـى بالسجن ملـدة أربـع سـنوات        
 الــضحية، وُمــنح .احملتجــزين أحــد معاملــة إســاءة بتهمــة أدينــوا
 حـوايل  قيمتـه  تعويـضاً  سـاقيه،  كـال  بتـر  إصـابته اقتـضت    الذي
 .املتحــــــــدة الواليــــــــات دوالرات مــــــــن دوالر ٢٥٠ ٠٠٠
 تفيـد  أدلـة  وجود لعدم نظراً العمل يف اجلناة رؤساء حياكَم ومل

  .الضحية معاملة بإساءة أوامر بإصدارهم
 مـن  سلـسلة  علـى  رداً قـال،  )تـونس ( التكاري السيد - ٢١

 فهـم  يـساء  مـا  كـثرياً  إنه اإلرهاب، مكافحة تدابري عن األسئلة
 )٧٥-٢٠٠٣ رقـم  القـانون ( األمـوال  وغـسل  اإلرهاب قانون
 مـن  ١١ لمـادة وفقـا ل   ميكـن،  فال .انتقائي بشكل لقراءته نظراً

ــانون، ــة القـ ــراد حماكمـ ــرد األفـ ــوائهم  جملـ ــابانتـ ــة ارتكـ  جرميـ
 إىل النيـة  تلـك  حتـول  حالـة  يف إال احملاكمة ميكن ال إذ إرهابية،

 رميـة اجل ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية أحكام من تضحيو .فعل
 علـى املنطبـق    النيـة  تعريـف  أن الوطنيـة  للحـدود  العابرة املنظمة
 القـانون  إطـار  يف املستخدم التعريف عن خيتلف املنظمة اجلرمية
  .العادي
 وغــسل اإلرهــاب قــانون مــن ٢٢ املــادة قــراءة وعنــد - ٢٢

ــوال ــة األمـ ــة الـــصلة ذات بالتـــشريعات مقترنـ ــسرية املتعلقـ  بالـ
 تفاقـات اال انتـهاك  علـى  احملامني جيرب ال القانون أن جند املهنية،

الـذين   األفراد مجيع أن غري. اليت تقضي حبفظ أسرار موكليهم     
ملزمـون   ،املهنيةبصفاهتم   وليس ،الشخصية بصفاهتميتصرفون  
  .املادة تلكتنص  كما باإلبالغ

 القــضاة” إىل اللجنــة إشــارة إزاء خماوفــه عــن وأعــرب - ٢٣
 يف املتبعـة  اجلنائيـة  اإلجـراءات  مجيـع  أن علـى  وشـدد  “امللثمني
 إخفـاء فـإن    أخرى، ناحية ومن .للجميع متاحة الطرف الدولة

 رأمـ  القـضاء  أفراد أو القضائية الشرطة ضباط أو الشهود هوية
 املتحــدة األمــم اتفاقيــة أحكــام مــن تــبنيي كمــا متامــاً، مــشروع
ــة ملكافحــة ــابرة املنظمــة اجلرمي ــة، للحــدود الع  كــان إذا الوطني
ــن الغــرض ــذه م ــدابري ه ــة ضــمان الت ــدل إقام ــى الع  النحــو عل
 معهــم العاملــة القانونيــة واألفرقــة هبــم للمــشتبه وحيــق .الــسليم
 يف إال عمليـاً  تنفيـذها جيـري    ال الـيت  التـدابري،  تلـك  رفـع  طلب

ــاالت ــتثنائية احلـ ــون حيـــث االسـ ــراد يكـ ــابقو األفـ ــذكر سـ  الـ
 تلـك  تنفيـذ  هـذا  يومنـا  حـىت  يـتم  ومل .حقيقـي  خلطـر  معرضني
 .اإلرهابيـة  بـاجلرائم  املتعلقـة  اجلنائيةأثناء نظر الدعاوى     التدابري
ــونس وكانــت ــزال وال لإلرهــاب ضــحية ت ــذا .مــستهدفة ت ، ل
 إىل احلاجــة بــني تــوازن إلحــداثجاهــدة  الــسلطاتتــسعى 
 إيـــالء إىل واحلاجـــة اإلرهـــاب كافحـــةمل فعالـــة تـــدابري اعتمـــاد
  .وتعزيزها للفرداملقررة  اإلنسان حقوق حلماية األولوية

 الطرف الدولة أحرزتفقد   املرأة، حلقوق بالنسبة أما - ٢٤
ــوغ حنــو مــشهودا تقــدماً ــل األمســى هــدفها بل ــق يف املتمث  حتقي
. الزوجـات  تعـدد  حظـر  منها سبل، بعدة اجلنسني بني املساواة
 ردود مــن الــرغم علــى اجلهــود تلــك بــذل مواصــلة تقــرركمــا 
  .اجملتمع عناصر بعض جانب من السلبية األفعال
 قـال  بـاغوايت،  الـسيد  طرحهـا  الـيت  األسـئلة  على ورداً - ٢٥
 األساسـية  واحلريـات  اإلنـسان  حلقـوق  العليا اللجنة تشكيل إن
ــد ال ــعاآلراء  نطــاق يعكــس أن ب ــتريقــد و .الواس  أعــضاء اخ

 جمـال  يف خـربة  مـن  هلـم  ما أساس على العليا اللجنةب مستقلون
ــوق ــسان حقــ ــهم اإلنــ ــى ولرتاهتــ ــستو علــ ــصي، ىاملــ  الشخــ

 عملياهتــا يف باملــشاركةاإلدارات احلكوميــة  ملمثلــي ُيــسمح ومل
 وتــضع .التــصويت عمليــات أو القــرار صــنع جمــال يفالداخلــة 

 اللجنـة  هبـا  تتقـدم  الـيت  التوصياتعادة   اعتبارها يف احلكومات
  .النظر قيد تبقيها اليتبشأن األمور  العليا
 بــالتقرير، شمولةاملـ  الفتــرة خـالل  املظــامل، أمـني  وقـدم  - ٢٦
 إىل التوصـيات  تلـك  إحـدى  وأدت .منها ٧٣ ُنفِّذ توصية ٩٢
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 تـصدرها  الـيت  األحكـام  نقـض  حـق  عن تشريعي اقتراح إعداد
املـواطن   قـام  املعنيـة،  الكيانـات  مـن  وبـدعوة  .العقاريـة  كمةاحمل

 بإدخــال توصــيات وقــدم حكوميــة مؤســسات بزيــارةالرقيــب 
 التنفيـذي  الفـرع  يتـوىل  فـال  القـضاة،  تعـيني  عـن  أما .حتسينات
 يف باملــشاركة املتعلقــة األهليــة قواعــد إرســاء مــسؤولية ســوى

ــارات ــسية االختب ــصر .التناف ــأ وتقت ــار ةفرق ــشكيلها يف االختي  ت
  .البارزين القضاء أعضاء على
 جتـدر  الـسجون،  زيـارات  مبـسألة  يتعلق وفيما وأخرياً، - ٢٧

ــارة ــة أن إىل اإلشـ ــا اللجنـ ــوق العليـ ــسان حلقـ ــات اإلنـ  واحلريـ
 تقــوم ،الدوليــة األمحــر لــصليبا جلنــة إىل باإلضــافة األساســية،
 وتقــــدم التونـــسية  االحتجـــاز  مراكـــز  إىل ةنتظمـــ م بزيـــارات 
ــيات ــصلة ذات التوصـ ــو .الـ ــضاء ُسمحيـ ــات ألعـ ــري املنظمـ  غـ
 إلفــراجلإعــدادهم  بغــرض الــسجناء بزيــارة أيــضاً احلكوميــة

ــهم ــاً إدمــاجهم وإعــادة عن ــه غــري .اجتماعي ــة يلســب يف أن  محاي
 .الزيـارات  تلـك  علـى  املوافقـة  تلـزم  املعنيني، األفراد خصوصية

 األمحـر  لـصليب ا وجلنـة  احلكومـة  بـني  املربم االتفاق ألن ونظراً
 الطـرف  الدولـة ال تقـدر     بالسرية، يتعلق شرطاًيتضمن   الدولية
 زياراهتـا  بـشأن  الدوليـة  اللجنة تقارير حمتوى عن الكشفعلى  

 أقــصى إىل إجيابيـاً  كـان  الزيـارات  كتلــ أثـر  أن غـري  للـسجون، 
 .ومــديريها الــسجون مــوظفي عقليــات تغــيري يف وأســهم حــد
 وجهــت اإلجيابيــة، التطــورات تلــك مــن ســتفادةاال ســبيل ويف

ــة ــدعوة احلكوم ــسان حقــوق رصــد منظمــة إىل مــؤخراً ال  اإلن
  .تونس يف االحتجاز مراكز لزيارة
 تــونس هــاتتبع الــيت الــسياسة إن قالــت شــانيه الــسيدة - ٢٨

سياسة قائمـة علـى      حبق اعتبارها ميكن ال اإلعدام عقوبةبشأن  
 فتـرة  لطـول  معـايري  علـى مـشتملة    كانت إذا عقوبةتلك ال  إلغاء

 هنـاك ليـست  و .اإلعـدام  عقوبـة  ختفيفأن يتسىن   قبل االنتظار
 عقوبـات  كـل  كانـت  إذاإىل تلك املعايري     اإلطالق على حاجة

ــدام ــصورة ختفــف اإلع ــة ب ــضية أي يف منهجي ــى عــالوة .ق  عل
 الــيت العقوبــة إىل أخــرى عقوبــةتــضيف تلــك املعــايري    هــذا،

 املـدان،  الشخص ةرقب على سيف تسليطفعال، وذلك ب   ُتفَرض
  .مهينة أو إنسانية ال أو قاسية عقوبة أو معاملة تربيع مما
 يتـصدَّ  مل الوفـد  فـإن  القـانوين،  غـري  االحتجـاز  عن أما - ٢٩
 ٤ الفقــرة أن غــري .التعــسفي حتجــازواال التعــويض ملــسألة إال
ــن ــادة مـ ــن ٩ املـ ــد مـ ــق ال العهـ ــضرورة تتعلـ ــاز بالـ  باالحتجـ

ــسفي ــري الحتجــازاأن يكــون  وميكــن .التع ــانوين غ  أن دون ق
 بعـد  إال التعـويض  ُيقـدَّم ال   هـذا،  علـى  وعالوة .تعسفياً يكون
 يف حمتَجـز  شـخص  أي حبـق  النظـر  حمل احلكم ويتعلق .احلدث

 عـدم  الوفـد  رد وضحيو .تأخري بال احملكمة أمامإقامة الدعوى   
 ذلــك مقتــضيات تلبيــة ميكنــها النــوع هــذا مــن حمكمــة وجــود
  .احلكم
ــادت - ٣٠ ــد ردود وأفـ ــى الوفـ ــسائل  علـ ــارةاملـ ــشأن  املثـ بـ

 وجمهوليـة  اإلثبـات،  بعـبء  املتعلقـة  املـسائل هـا   في مبـا  التعذيب،
نظــرت  الــيت الــسعدي وقــضية اجلنــاة حماكمــة وعــدم احملققــني،

 إنكـار ب ةضـمني إفـادة    اإلنـسان،  حلقـوق  األوروبية احملكمةها  في
 الواقـع  يف يعـين  اإلنكـار  هذا أن غري .تونس يف تعذيبوجود ل 
  .الالزمة الوقائية التدابري اختاذ عدم
 حماولـــة بـــني بالفـــارق املتعلقـــة للبيانـــات بالنـــسبة أمـــا - ٣١

ــه    إرهــايب والتحــضري هلــذا الفعــل، فــإن  فعــل ارتكــاب مــا كتب
كل ما جاء يف املؤلفات املتـوافرة        عكسال ي  برادل جان يدالس
 نظرياتـــهوكـــان مـــن الـــصعب أن حتظـــى  املـــسألة، تلـــك عـــن

ــالقبول ــال  يف بـ ــسوابقجمـ ــضائية الـ ــشريعات القـ ــده يف والتـ  بلـ
  .فرنسا
 املنــصوري لقــضية بالنــسبة قــال، روديل ناجيــل الــسري - ٣٢

 الـصادر  التعـذيب  ملناهـضة  العاملية املنظمة تقرير يف إليها املشار
إثبــات أن  يقتــضيالــذي  القــانون نإ ،٢٠٠٨ مــارس/آذار يف

ميثـل   املـذكورة  املعاملـة الرئيس قد أمر مرؤسيه مبعاملة الضحية   
 وتـستوجب  .التراتبيـة  املـسؤولية  كفالـة  دون حيولعائقا جديا   

 مبـدأ  أسـاس  علـى  باملـسؤولية  اإلقـرار  التعـذيب  مناهضة اتفاقية
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 ضـحية  على يتعني بأنهالقول  و .“ؤوليةاملس تقع األعلى على”
 التعـرف  هأمكنـ  إذا األفـراد  به قام ماأال يبني فحسب     التعذيب
 األفـراد  هلـؤالء  العليـا  الـسلطات  أنبـل أن يثبـت أيـضا      عليهم،
 .منطقـي  غـري  إثبات عبء يفرض قول   هو معينة أوامر أعطت
 غــري أوامــر إصــدار علــى أيــضاً العليــا الــسلطات يــشجع وهــو
ــة املــسؤوليةعلــى التلمــيح وتــرك   أو موثقــة  ميكــن عمــا اجلنائي
 .لضباطا صغارل األساس هذا علىعمله 
تظهــر بالــضرورة، عنــد    الــسعدي، لقــضية وبالنــسبة - ٣٣

 بـشكل  اإلنـسان  حقـوق  انتـهاكات معاجلة االهتامات املتعلقـة ب    
 قـد ف .الكاذبـة  اإلدعـاءات  بعـض  خـاص  بشكل والتعذيب عام

 إعفـــاء يف اعترافـــات علـــى عـــواوقّ الـــذين األشـــخاص يرغـــب
 ضـد  كاذبة بادعاءات اإلدالء طريق عن املسؤولية من أنفسهم
 وقــد .التحقيــق أو االحتجــاز ســلطات مــن غريهــا أو الــشرطة
 تزويـد يف   احلكومات من كثري رغبة عدم الصدد هذا يف أذهله
 النحــو علــى تــصرفت أهنــاتوضــح  بيــان بــسبل الــسلطات تلــك
 جلنـة  إىل املقدمـة  تقاريره يفما  دائ يوضح كان أنه غري .السليم
ــه خاصــاً، مقــرراً بــصفته اإلنــسان، حقــوق  الــشك سيفــسر أن
 الهتـام  كوسيلة ليس عاجلة، نداءات توجيه عند األفراد لصاحل

ــ إســاءة وجــود عــدم لــضمانبــل  الــسلطات،  والقــول .ةمعامل
 يفتقـر  أمـر  الـسعدي  قـضية  يف مـا من نوع    تشهري محلة بوجود

ــة، إىل ــة الدق ــاإي فحكوم ــسَع مل طالي ــدفاع إىل ت ــرأي عــن ال  ال
 التعامـل  ينبغـي  نـه بقوهلـا إ   جادلت وإمنا اخطر هناك بأن القائل
ــع ــة اخلطــر م ــضائية بطريق ــة ق ــضايا  يف معين ــنق ــومي األم  .الق

 علـى قـد حـصلت      اإلنـسان  حلقـوق  األوروبية احملكمةوكانت  
ــة العفــو منظمــة مــن معلومــات  حقــوق رصــد ومنظمــة الدولي
 مــن يكفــي مــا الــسنني مــر علــى اللجنــة تواكتــسب .اإلنــسان
حبيـث باتـت تـشك       اإلنـسان  حقـوق  منظمـات  جمـال  يف اخلربة

ــا صـــدرت عـــن    محـــالت بوجـــود اهتامـــات احلكومـــاتكلمـ
 احلكـومتني  غـري  املنظمـتني  جانب من سيما ال ضدها، موجهة

 .ورتنيكاملذ

 الـيت  املعلومـات  علـى  للتعليـق  الوفـد  إىل الدعوة ووجه - ٣٤
ــشرهتا ــدة ن ــاريخ بوســت الواشــنطن جري ــول ٢ بت ــبتمرب/أيل  س
 ولطفــي جــياحل اهللا عبــد مهــا تونــسيَين، مــواطَنني عــن ٢٠٠٧

 بـاي  غوانتانـامو  يف سـنوات  مخـس  ملـدة  احتجـزا  اللذين غا،اآل
 اأحـــدمه وقـــال .تـــونس إىل عـــادا مث إليهمـــا هتـــم توجيـــه دون
ــه اميــهحمل ــو ومل .االعتــراف علــى أجــرب إن  عــن معلومــات فراتت

ســوى أنــه احتجــز، دون متكينــه مــن االتــصال    خــراآل احملتجــز
ــاممب ــة وزارة يف ،حـــ ــدة الداخليـــ ــابيع ١٠ ملـــ  وكانـــــت .أســـ

 يف طويلـة  لفتـرات  باحتجـازهم  أصـحاهبا  يفيـد  الـيت  الشهادات
 .إمهاهلـا  ميكن ال حبيث الكثرة من األماكن من وغريها الوزارة
 بــشأنالــيت يتبعهــا  الــسلطات مــع التــشاور علــى الوفــد وحــث
 بـسوء القائلـة    اإلدعـاءات  من كثري وراء تكمن قد اليت احلقيقة
 املعـين  اخلـاص  املقـرر  كـان  إذا ما يعرف أن يريد وهو .املعاملة
  .البلد زيارةل دعوة بالفعل سيتلقى التعذيب مبسألة
 مــــن كــــان إذا اعمــــ تــــساءلت وِدجــــوود الــــسيدة - ٣٥

 موقــع أي زيــارة الدوليــة األمحــر صليبالــ لجنــةاملــسموح بــه ل
ــه يف ترغــب ــضاً وســألت .زيارت ــا أي ــت إذا عم ــة كان  احلكوم

 األفريقــي امليثـاق  بروتوكــول علـى  التــصديق يف تنظـر  التونـسية 
 حلقـوق  أفريقية حمكمة إنشاء بشأن والشعوب اإلنسان حلقوق
 مــن احملكمــة متكــني شــأنه مــن أمــر وهــو والــشعوب، اإلنــسان

  .الشكاوى فرادىاألصلي بالنظر يف  االختصاص تويل
 املئويـة  النسبة معرفة يف يرغب إنه قال باغوايت لسيدا - ٣٦

 حـق  إلدخـال  نتيجـةً  االسـتئناف  رحلـة مب فيها ُنظر اليت للقضايا
 وسـيكون  .التونـسي  القـانون  يف اجلنائية القضايا يف االستئناف

ــاً ــضاً ممتن ــدريب عــن معلومــات علــى للحــصول أي  املــوظفني ت
 .اناإلنس حقوق جمال يف القانون بإنفاذ املكلفني

 تتـدخل  ال احلكومـة  إن قال )تونس( التكاري السيد - ٣٧
 اإلطـار  يفكانت   طاملا اإلنسان حقوق عن املدافعني أنشطة يف

ــانوين ــة ويف .الق ــداء حال ــى االعت ــوقهم، عل ــهم حق ــة  ميكن إقام
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 أي هنـــاك تكـــون وحينمـــا .احملـــاكم إحـــدى أمـــامالـــدعاوى 
 شتكي،املــال  احملكمــة، تتــوىل معاملــة، بــسوءمتعلقــة  شــكاوى
 أن ببــساطة للمــشتكي بــد وال .أدلــة اإلثبــات تــوفري مــسؤولية

ــبني ــصديقها   أن يـ ــن تـ ــائع ميكـ ــضية ويف. الوقـ ــصوري، قـ  املنـ
 والتقريــر .خطــرية شــكوى قــدم وإمنــا أدلــة املــشتكي يقــدم مل

 مـــسؤولية عـــن أمـــا .احلكـــم صـــدور إىل أدى مـــا هـــو الطـــيب
ــسلطات ــى، ال  أحكــام صــدور مــن حمــصنةليــست  فإهنــا األعل

 أن ميكـن  ال أنه غري .ما خمالفة عن مسؤوليتهامىت ثبتت    قهاحب
 قـضية  ويف .اجلنائيـة  القـضايا  يف مبـسؤولية  افتراض هناك يكون

ــصوري، ــت مل املنـ ــوال     تثبـ ــن األحـ ــأي حـــال مـ  مـــسؤوليةبـ
 .املخالفة عن النظر حمل األعلى السلطات

 اإلرهـاب،  بتعريـف  املتعلـق  الفقهي النقاش وخبصوص - ٣٨
 بـول  - جان السيدومنهم   الرأي، برادل السيد آخرون شارك
 .‘املنظمـة  واجلرميـة  القـانون  سـيادة ’ املعنـون مؤلفـه    يف البورد،

 ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  يف أيـضاً آراؤه   انعكـست  وقد
 اإلرهـاب،  تعـّرف  الـيت  الوطنيـة  للحدود العابرة املنظمة اجلرمية
  .منظمة ةجرمي أنهب التونسي، القانون َمثَل َمثَلها
 إلغـاء  األطـراف  الدول على العهد يفرض مل حني ويف - ٣٩

 منـه  اهلـدف  هنـج  اتبـاع  يف بدأت حكومته فإن اإلعدام، عقوبة
ــا  ــاإلغاؤه ــه مل ــسان حقــوق صــاحل في ــ .اإلن ــه والتزم ت حكومت
 وعلـى  .بـه  علـيهم  احملكوم األشخاص إعدام بعدم رمسياًالتزاما  
ــرغم ــات أن مـــن الـ ــخاص هـــؤالء عقوبـ  إىل تخففســـ األشـ

ــسجن، ــه ال ــام ميكــن ال فإن ــذلك القي ــد ب  األحكــام صــدور بع
ــدف .مباشــرةً ــة وضــعت ق ــة جلن ــايري الرأف ــضي مع ــضرورة تق  ب
ــرة وجــود ــنيفاصــلة  فت ــة يف احلكــم صــدور ب  وختفيــف اجلرمي
 مـرور  فـإن  تلقائيـاً، ُيطلب   العفو أن من الرغم وعلى .عقوبتها
 والـسياسة  .العقوبـة  ختفيـف  قبـول  الضحايا على يسهل الوقت
 علـى  والضحايا عليهم احملكوم األشخاص حقوقتراعي   املتبعة
 إلغـاء  بعـد  يقبـل  مل اجملتمع فإن هذا، إىل وباإلضافة .سواء حد

 .أسباب لعدة وذلك اإلعدام، عقوبة

 تعـذيب  حبـدوث  باطلـة  اهتامات بالفعل هناك وكانت - ٤٠
 ىعلـ  املتحـدة  األمم إىل قُدِّمت سياسيةألغراض   معاملة وسوء
 مـن  حـال  بـأي  ،يعـين  ال بـالطبع  هـذا  أن غـري  .اخلصوص وجه

 الـسلطات  وتابعـت  .تعـذيب  حـاالت  حـدوث  عـدم  ،األحوال
 بالتعـذيب اجلدية املتعلقـة     االهتامات مجيع الصلة ذات القضائية
 عنـد  األعمـال  تلـك  مـرتكيب  تعاقـب  مـا  ودائمـاً  املعاملـة  وسوء
 لتعــذيبا مناهــضة تفاقيــةوفقــا ال وذلــك وقوعهــا، مــن التأكــد
 الالإنـسانية  أو القاسـية  العقوبـة  أو املعاملـة  ضـروب  مـن  وغريه
  .املهينة أو
 اعتقاهلمـا  سـبق  اللـذين  التونسَيني املواطَنني وخبصوص - ٤١
 بتعــرض حماميهمــا ادعــاءات بــتتث مل هفإنــ بــاي، غوانتنــامو يف

 يتعلـق  االدعـاءات  تلـك  أحـد  وكـان  .عاملـة امل لسوء ماموكليه
 االحتياجــات مــع تتناســب ال أهنــا ُزعــم ةمؤقتــ طبيــة بنظــارات

 تغــيري يف يرغــب مل الــسجني أنتــبني  لكنــه .للــسجني ةصحيالــ
ــ وفرهتــا الــيت ،نظارتــه  وكانــت املتحــدة الواليــات ســلطات هل
  .أمنية ألغراض البالستيك من مصنوعة

 املعـين  اخلاص املقرر حول املثارة للمسألة بالنسبة وأما - ٤٢
 .البلـد  لزيارة بالفعل الدعوة إليه هتوجِّ فقد التعذيب، مبسألة

 دون مـرات  عدة البلد الدولية األمحر الصليب جلنةقد زارت   و
 مرفــق كــل وزارت ســجني ٥ ٠٠٠ بنحــو واتــصلت ،قيــود

 حقـــوق جمـــال يف تـــدريب قُـــدِّم وأخـــرياً، .زيارتـــه يف رغبـــت
مبــن فــيهم  القــانون، بإنفــاذ املكلفــني املــوظفني جلميــع اإلنــسان
 وزارة وعملــت .والقــضاة اجلمــاركموظفــو و الــشرطة ضــباط
 هــذا تــوفري علــى الداخليــة وزارة مــع اإلنــسان وحقــوق العـدل 

 حقـوق بـشأن    كتيبـات  ُوزِّعـت  هذا، إىل وباإلضافة .التدريب
 الـــسجون داخـــلوُعلقـــت  املعنـــيني املـــوظفني علـــى اإلنـــسان

 .لوحات تبني حقوق السجناء
ــسيد - ٤٣ ــونس( رمــضاينال ال ــسائل إىل أشــار )ت ــق  م تتعل
قـد بـذلت     املمكنـة  اجلهود مجيع إن قائالً ،والتعبري الرأي ريةحب
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 يف الـصحافة  حبريـة  لنـهوض ا أجـل  من املاضيني العقدين خالل
 مـصادر  إىل الوصـول  حبريـة  املواطنني مجيع متتع وضمان تونس

 جملـة  أو صـحيفة  أي فتوقَـ  مل ،١٩٨٧ عـام  ومنذ .املعلومات
 حريـة تكفـل    الدسـتور  مـن  ٨ واملـادة  .صحفي أي ُيسجن ومل

 عـدة  ُعـدِّل  الـذي  الصحافة قانون يدعمهاو والتعبري، الصحافة
 يـنص  الـصحافة  قـانون  يعـد  ومل. لزيـادة مـساحة احلريـة      مرات
مبقتـضى   الـسجن علـى    أو “العام النظامالتشهري ب ”جرمية   على

 إحـدى  لوقـف  القـصوى  ةاملـد ذلك القانون    وخفض أحكامه؛
 نـــسبة ورفـــع ،أشـــهر الثـــةث إىل أشـــهر ســـتة مـــن املطبوعـــات
ــ ،جــامعي مؤهــل علــى باحلــصول املطــالبني الــصحفيني  ىوألغ

 حبريـة  الصحفيون متعيتو .للمطبوعات القانوين اإليداع شرط
 األول؛ نقابتـهم أعـضاء جملـس      مـؤخراً  وانتخبـوا  املهـين  التنظيم

 وعـالوة  .احلكومـة  مـن  تـدخل  أي دون عملهم نارسوهم مي و
 إىل الـصحفيني  اجلمهوريـة  رئيس يدعو ما كثرياً سبق، ما على

 يف املطبـوع  اإلعـالم  ويتمتـع  .الذاتيـة  الرقابةممارسة   عن الكف
 املقـام  يف يعـزى  أمـر  وهـو  املايل، باالستقاللكله تقريبا    تونس
خاضـعة   غري يوه ،عالناتاإل تدرها اليتاإليرادات   إىل األول

 املعارضـة،  صـحف  نشر على قيود ُتفَرض وال .ألنظمة خاصة 
 الـيت  احلكومـة، بنقـد    هلـا  تـسمح  الـيت  احلريـات  كل هلا فلكُتو

 بانتظــامالــصدور  مــن ميكنــها ممــا املــادي، الــدعم حــىت متنحهــا
 يف الـصحف  صـناعة  شهدته الذي امللحوظ النمو يف واإلسهام
 يف بانتظـام  املعارضـة  أحـزاب  ممثلـو  ويظهـر  .األخـرية  السنوات
ــ تعــد ومل .والتلفزيونيــة اإلذاعيــة الــربامج  البــث، حتتكــر ةالدول
 إىل متزايــدة بــسرعة تحــولي ٢٠٠٣ عــام منــذ أضــحى الــذي
 الـيت  الدوليـة  الـساتلية  الوصالتبفضل   سيما ال اخلاص، اجملال
 املعيـشية  األسـر  أغلب ومتلك .عائق دون ليهااحلصول ع  ميكن

 احلكومــةتــسعى  وباملثــل، .الــساتلية لألطبــاق اســتقبال أجهــزة
بتـوفري   اإلنترنـت،  شـبكة  إىل اجلميـع  وصول كفالة إىل جاهدة
 احلقـــل يف العـــاملني للمهنـــيني خـــاص بوجـــه مواتيـــة ظـــروف
 بالنـسبة و .لكترونيـة اإل واقـع امل إقامة على التشجيعبو اإلعالمي

 .رقابـة  ألي ختـضع  وال الدولـة  دعـم ينـال    نشرهافإن   للكتب،
 عـام  يف أُنـشئ  الذي لالتصاالت، األعلى اجمللس صار وأخرياً،
 فيهـا  يتجلى مستقلة مؤسسة استشارياً، جهازاً ليكون ١٩٨٨
  .أوضح بشكل املدين واجملتمع املعارضة قوى متثيل
ــسيد - ٤٤ ــونس( التكــاري ال ــه معــرض يف ،شــدد )ت  تناول

 يفمـا ورد     أن علـى  ،املـسائل  قائمـة  علـى املـدرج    ١٧ للسؤال
مـن اإلعـراب يف      التونـسيني مـن حظـر مينـع        االنتخابـات  قانون

 أحـــد يعـــارض أو يؤيـــد رأي عـــنيـــة وســـائط اإلعـــالم األجنب
فتـرات   على سوى ينطبق ال الرئاسية االنتخابات يف املرشحني
 متــساو بــشكل اجلميــعإمكــان متتــع  ملعــد ونظــراً .اتاالنتخابــ

 هـذا  فـإن  األجنبيـة،  البـصرية  السمعية اإلعالم وسائطخبدمات  
 وعـالوة  .املرشـحني  بني املساواة من املزيد حتقيق يكفل احلظر
 مـن  احلرمان شكل تتخذ وال حبتة مالية العقوبة فإن هذا، على

 االنتخابــات قــانون مــن ٣٧ املــادة إىل اللجنــة وأحــال .احلريــة
يزيـل  و االنتخايب التمويل شفافية نفسها، بالروح يكفل، الذي
إمكانيـة   حيـث  مـن  سـيما  ال املرشـحني،  بنيمتييز ال يعدل     أي

  .اإلعالم وسائط إىل الوصول
 للسؤال تناوله معرض يف قال، )تونس( وسفلّ السيد - ٤٥
 عُتمـد امل التـشريع  إىل باإلضـافة  الدسـتور،  من ٨ املادة إن ،١٨
 املعتـرف للـشروط     وفقـاً  االجتماع، حرية يكفل ،١٩٦٩ عام
 العــام النظــام يهــدد خطــر هنــاك يكــون ال كــأن دوليــاً، هبــا
 تعــيني يلــزم الغايــة، لتلــك وحتقيقــاً .القــانون علــى اعتــداء وال
 لــضمان إضــافية تــدابري أي الختــاذ حاجــة توجــد وال .اطالــضب

 قــدعُي يــوم، كــل ويف .العهــد مــن ٢١ املــادةاالمتثــال ألحكــام 
 املــسائل بــشأن البلــد أحنــاء شــىت يف االجتماعــات مــن كــثري

 احملافــلاجتماعــات يف  ذلــك يف مبــا اإلنــسان، حبقــوق املتعلقــة
 ظمـة من قبيـل  مـن  حكوميـة  غـري  ملنظمـات  أمثلـة  وذكـر  .العامة
ــو ــة العف ــيت الدولي  يف شــبيهة اجتماعــات عقــدت وأن ســبق ال
  .تونس
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 الـسؤال  إىل باإلشـارة  قـال،  )تـونس ( التكاري السيد - ٤٦
 مـن  لتفـويض ل حاجـة  ١٩٨٨مـن عـام      هناك تكن مل إنه ،٢٠

 إعـالن  فإصدار .مجعية إنشاء سبيل يف العامة السلطات جانب
 جانـب  نمـ  اعتـراض  عـن  اإلعـراب  يـتم  مل إذاو يكفـي؛  بسيط

 هـذا  إيـداع  تـاريخ  بعـد  منـشأة  اجلمعيةتعترب   العامة، السلطات
ــالن ــة اإلعـ ــهر بثالثـ ــة ويف .أشـ ــدوث حالـ ــض حـ ــي رفـ  رمسـ
 اإلعـالن،  لتـسجيل  أخـرى  قانونيـة  سبل هناك تكون لإلعالن،

 . عــــدلكاتــــب دماتخبــــ االســــتعانة طريــــق عــــن ســــيما ال
 قـرار أي   إبطـال  اإلداريـة  للمحكمـة  ميكن هذا، إىل وباإلضافة

 عـدد  يف فعـال  هبـذا  قامـت  وقـد  مجعيـة،  بإنشاء السماح برفض
  .مؤخراً احلاالت من
ــ الــسيد - ٤٧  تناولــه معــرض يف ،قــال )تــونس( شقراويال

 التونـسي  التـصور  إن ،)٢١ الـسؤال ( الرببـر  ثقافة محاية ملسألة
 حـوايل  منـذ  قـائم  تـصور  وهـو  اجملتمع، عليه يكون أن جيب ملا

 وحمركـات  .األقليـة  أو األغلبيـة  ةثقاف منطق يتخطى عاماً، ٥٠
 ،املواطنـــة يف واملـــساواة املعـــريف الـــتالقح هـــي البلـــد تـــراث

ــدرَّس .الالإســتثناءو ،والتــضامن  مــادة واجلامعــات املــدارس وُت
 منظـور  مـن  ،احلـديث  العـصر  وحـىت  العـصور  أقدم من التاريخ
 العربيـة الـسكانية    الفـصائل  بـني  للتمييـز  حماولة أي دونو عام،

 مجيـع  بـني  املساواة الدستور من ٦ املادة تكفلبينما   ة؛والرببري
 وباملثـل،  العرقـي؛  أو الـديين  الـوالء  عـن  النظـر  بغض املواطنني،

 التنميـة؛  ومثـار  التعليم حيث من باملساواة املواطنني مجيع يتمتع
 حنــو اجتــاه أي علــى للقــضاء ممكــن جهــد كــل ُيبــذَل وأخــرياً،
  .احلضارات صدام منوذج ومقاومة اإلسالمية املركزية

 يف كتـب  خلـدون  ابـن  إن قـال  )تـونس ( عّيـاد  السيد - ٤٨
ــرن ــع القـ ــشر الرابـ ــد عـ ــيالد بعـ ــر أن املـ ــانوا الرببـ ــأكلون كـ  يـ

ــدون الكسكــسي ــون “الــربانس” ويرت  ويف .رؤوســهم وحيلق
ــا حــني ــسمة تختلف ــاً األخــرية ال ــإن للموضــة، تبع ــسمتني ف  ال
 مــن تــونس،و .التونــسيني مجيــع علــى تنطبقــان والثانيــة األوىل
تـألف   سواء متجانس، بلد سواء، حد على واللغة الدينزاوية  

ــر مــن ــاً صــاروا برب ــراً، صــاروا عــرب أو عرب ــد  برب  شــكّلوق
 كـان  لـو و .ثـراؤه  يكمـن  وهنـا  العـصور،  عرب التنوع يف وحدة
ليـه بكـل    إألشـار    سكانية، فئة أي ضد نوع أي من متييز هناك

 واحلريــات اإلنــسان قحقــو حبالــة املعــين اخلــاص املقــررتأكيــد 
 .األصلية للشعوب األساسية
 .٠٥/١٣ فعت اجللسة الساعةُر 

 


