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  )٢املادة (اإلطار الدستوري والقانوين لتنفيذ العهد 

 من دسـتور  ٣٢ذا التقرير، إعمال الفصل     هبُيرجى توضيح كيف مت، خالل الفترة املشمولة          - ١
؟ وهل مت االحتجاج بأحكام العهد "أقوى نفوذاً من القوانني"ت اجلمهورية التونسية، الذي يقضي بأن املعاهدا   

مباشرة أمام احملاكم أو السلطات اإلدارية؟ وإن مت، ما هي اإلجراءات املتبعة والنتائج اليت أسـفرت عنـها؟                  
  ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف إمكانية االنـضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري             

  .ق بالعهدامللح

  :الرد

ذلك أن هذا .  من الدستور على النظام القانوين املنطبق على مجيع املعاهدات بكافة فئاهتا٣٢ينص الفصل   
املعاهدات املصادق عليها من قبل رئيس اجلمهورية واملوافق عليها من "أن :  الدستوري ينص على أمور منهااحلكم

موقع املعاهـدات يف التسلـسل    ، على هذا النحو،     وحيدد الدستور . " من القوانني  ،اًقبل جملس النواب أقوى نفوذ    
  .  القانونيةقواعداهلرمي لل

تصديق، حتتل املعاهـدة الدوليـة   بالومرسوم باملوافقة  قانون عن طريقوحال بدء نفاذ املعاهدة الدولية،      
  .اًمكانتها يف النظام القانوين الوطين وتصبح مصدر قانون إلزامي وأقوى نفوذ

كذلك  فيهم القضاة ونعلى اجلميع مب  فرض   من الدستور    ٣٢ يف الفصل    املنصوص عليها حترام القاعدة   وا  
  . السلطات الدستورية األخرى التابعة للدولة

مبراعاة املعاهدات وتطبيقها ، الشرعيةالسعي على احترام ، انطالقاً من صالحياته املتمثلة يف ملزم والقاضي
  . من التشريع اجلاري به العملحاملا تصبح جزءاً ال يتجزأ 

  . على احترام احلقوق اليت تكرسها االتفاقيات الدوليةكذلك، القاضي اإلداري وويسهر القاضي التونسي، 

وخالفاً . وأثار إدماج الصكوك الدولية يف النظام القانوين الداخلي مناقشات عديدة أمام احملاكم التونسية              
إالّ علـى    التزامات   ترّتبكام املعاهدات الدولية املصادق واملوافق عليها ال        يعترب أن أح  الذي  تقليدي  الموقف  لل

، اعترب القضاة يف النظام الوطنية مباشرة أمام اهليئات القضائية االحتجاج هبا، وبالتايل ال ميكن  فيهاالدول األطراف
باشرة بالصكوك الدولية، مبا فيها     جوا م توى شىت، أنه ميكن للمتقاضني أن حي      القضائي ويف احملاكم اإلدارية يف دعا     

  . حبقوق اإلنساناخلاصةالصكوك 

   حبقوق اإلنساناخلاصةتطبيق احملاكم القضائية مباشرة الصكوك الدولية   )أ(  

 بإمكـان  ، يف مـسائل خمتلفـة  ،قضت من جهتها  موقفها التقليدي،   عن   احملاكم القضائية تدرجيياً     ختلت  
  .  حبقوق اإلنساناخلاصةدولية، مبا فيها الصكوك لصكوك الاحتجاج املتقاضني مباشرة با
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، بتـاريخ   ٣٤١٧٩القضية رقم    يف احلكم الذي أصدرته يف       ،وكانت احملكمة االبتدائية بتونس     - 
 مـصري رفوعة الستصدار براءة تنفيـذ حكـم   ، بشأن الدعوى امل   ٢٠٠٠ يونيه/ حزيران ٢٧

 ميثل شكالً تقليدياً    ذا الطالق ه"ن  إ رفضها بالقول رفضت تلك الدعوى معللة     قد  ،  "بالطالق"
ية مـصلحة   أل مراعاة   ا على رغبة جانب واحد وهو الزوج دومن       يقوم الزواج   عقدةودينياً حلل   

 ٦من الفصل يتضح  يتعارض مع النظام العام التونسي كما الطالق املذكورلألسرة، وبالتايل فإن 
إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     من ا  ١٦ من املادة    ٢ و ١ والفقرة   ٧ و ٢ و ١من الدستور واملواد    

 التمييز ضد    على مجيع أشكال   من اتفاقية القضاء  ) ج(١٦ و ٢ و ١، وكذلك املواد    ١٩٤٨لعام  
  ".١٩٧٩املرأة لعام 

 احملكمة االبتدائيـة    قضت،  ٢٠٠٠ مايو/ أيار ١٨، املؤرخ   ٧٦٠٢القضية رقم   ويف احلكم الصادر يف       
 أقساطها يف ممتلكات موضوعهلغاء عقد بيع أبرمته أرملة غري مسلمة  يف الدعوى املقدمة بشأن إعند النظربتونس، 

عقارية ورثتها عن زوجها التونسي املسلم املتوىف، برفض الدعوى بنقض احلجج املقدمة ومفادها أنه ال حيق للوارثة 
  . ملتوىفا أصحاب احلق من ورثة اإلرث أن تكون يف قائمة يوم استحقاقغري املسلمة 

 على أساس معتقداهتا استبعاد األرملة من قائمة الورثة"حلكم، أكدت احملكمة أموراً منها أن ويف حيثيات ا  
 باعتباره املانع القتل العمد حصراًف عرِّياألحوال الشخصية الذي ( من جملة ٨٨الدينية يتعارض مع أحكام الفصل 

ملبادئ اليت يستند إليها النظام القـضائي       عدم التمييز القائم على أساس الدين ميثل مبدأ من ا         "وأن  ..." لمرياث  ل
 ١٦ و٢املواد وتقضي به  من الدستور ٥ الفصل يضمنه حرية املعتقد وفقاً ملا خصائص من خاصةالتونسي ويشكل 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق      من ٢ من املادة    ٢، والفقرة   ١٩٤٨ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام        ١٨و
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ومها ٢ من املادة ١عية والثقافية والفقرة االقتصادية واالجتما

  ...". الصكان اللذان صدَّقت عليهما تونس 

نظر ال عند الصادر عن حمكمة التعقيب، ٢٠٠١مارس / آذار٢ املؤرخ ٧٢٨٦احلكم رقم ويف   - 
الصادر عن حمكمة االستئناف والذي يؤكد يف قضية النقض اليت تقدم هبا أب تونسي ضد احلكم 

يف نح براءة تنفيذ حكم صادر عـن احملكمـة االبتدائيـة            مب عن احملكمة االبتدائية     اً صادر اًحكم
 اجلنسية البلجيكية، رفضت اليت حتملبروكسل، الذي نص على طالق ومنح حضانة الطفل لألم 

 قاض أجنيب حضانة طفل مولود عـن       إسناد أن   مفادهاالدعوى بالنقض واحليثيات الواردة فيه و     
 حكم يتعارض هو أحدمها الزوج، والد الطفل، تونسي ومسلم، خمتلفتنيزوجني حيمالن جنسيتني 

من أن  الطفل وحيرم األب من ممارسة الوصاية على ابنه حيث إنه مينعمع القانون العام التونسي، 
قـد  رمبا يكونـون    ضاة احملكمة االبتدائية    ن ق فإ ومن مثّ ألب،  الدينية ل ة و يثقافُيرّبى يف البيئة ال   

  . انتهكوا القانون مبنح براءة تنفيذ هذا احلكم

ع التونسي، امتثاالً ألحكام اتفاقية حقوق      املشّر"ويف حيثيات رفض النقض، أكدت حمكمة التعقيب أن           
نح احلضانة مصلحة   ، اليت صدَّقت عليها تونس، راعى يف جمال م        ١٩٨٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠الطفل املؤرخة   

 من النظام العام التونسي بقرار أجنيب مينح حضانة طفل إىل أمه األجنبية، يكون هناك انتقاصال "، حىت ..."الطفل 
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يتعلق األمر يف هذه القضية، بعالقة قانون خاص دويل وأن املعيار الوحيد الذي ينبغي أن يسود هو مصلحة                  حيث  
  ".الطفل الفضلى

، ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢، املؤرخ   ٥٣/١٦١٨٩ يف القضية رقم     احلكم الصادر ويف    - 
 البنـوة  من أجل إثبات النيابة العامةها تنوبة، عند النظر يف دعوى قدمقامت احملكمة االبتدائية مب 

فقامت ، )احلمض اخللوي الصبغي ( باللجوء إىل اختبار البصمات الوراثية   على البنوة بتقدمي دليل   
  البنوة هي حق من حقـوق الطفـل        " باعتبار أن    األبوةا الذي حيدد تلك     كمهبتحليل واضح حل  

 كما تـرد يف     ، البنوة ومن مث جيب أن تفهم    ال ميكن تقييده بشكل العالقات اليت خيتارها والده،         
 من اتفاقيـة  ٢ من املادة    ٢ الواسع وفقاً للفقرة     ا مبعناه ، من جملة األحوال الشخصية    ٦٨الفصل  

مي الطفل حت واليت ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩عليها بالقانون املؤرخ حقوق الطفل املصادق 
 لوالديه، وأن حرمان الطفل من يستوجبها الوضع القانوينمجيع أشكال التمييز أو اجلزاء اليت  من  

الطفل ونيالً من عقوبة ترتل ب الزوجية، ميثل ة برابطني أن الوالدين غري مرتبطبداعيحقه يف البنوة 
لتمييز الناجم عن ذلك بني األطفال باعتماد فارق اصطناعي ل األساسية، دون مراعاة هقحقوأحد 

  ".بني البنوَّة الشرعية والبنوة الطبيعية

 حمكمة قضت، ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٦، املؤرخ ١٢٠القضية رقم ويف احلكم الصادر يف    - 
تونسيني المرأة تونسية متزوجة يف     االستئناف بتونس، عند النظر يف االستئناف املقدم من ورثة          

كي ضد حكم صادر عن حمكمة ابتدائية يثبت حق الدعوى اليت تقدم            يسويسرا من مواطن بلج   
 بصفته من  أن هذه الشهادة ال ُتدرج امسه        قصد إلغاء شهادة وفاة زوجته بدعوى     هبا هذا األخري    

ـ صحاب الدعوى رفض الدعوى وأكدت احلكم االبتدائي الصادر ونقضت حكم أبالورثة،   أن ب
متلّبسني مببطل من مبطالت     أن الزوجني كانا     من حيث الزواج املعقود يف سويسرا زواج باطل       

لزوج يترّتب على ذلك انتفاء إمكانية إدراج اسلم، واملسلمة بغري املوهو حظر زواج أال الزواج، 
  . املستحقنيقائمة ورثة املتوفاةيف 

االدعاء ببطالن الـزواج وبالتـايل      "ض االستئناف، أموراً منها أن      وأثبتت احملكمة، يف حيثيات قرار رف       
 من الدستور الذي يعترب أن كل املواطنني        ٦املرياث القائم على الفارق يف املعتقد ميثل انتهاكاً للفصل          احلرمان من   

يستفيدون من بني الرجال الذين تفضيلية متساوون يف احلقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون وتضمن معاملة  
اليت يف جمال اإلرث التفضيلية احلق يف حرية الزواج بغري املسلمات والنساء الالئي حيرمن من ذلك، وكذلك املعاملة 

  ". والدين، اليت يضمنها أيضاً الدستور والصكوك الدولية اليت صدقت عليها تونسالوجدانتعارض مع حرية ت

  :لصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتطبيق قاضي احملكمة اإلدارية مباشرة ا  )ب(  

 ٣٩منذ اعتماد القانون األساسي رقـم       ، وخباصة   تضطلع احملكمة اإلدارية، يف هذا الصدد، بدور حاسم         
لة ص الذي ينشئ القضاء ذا الدرجة املزدوجة يف القضايا املتعلقة بالدعاوى ذات ال            ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٣املؤرخ  

 الذي ينشئ دائرة التعقيـب      ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٤ املؤرخ   ٧٩لقانون األساسي رقم     السلطة، وا  إساءة استعمال ب
 دعوى بسبب رفع الذي ينشئ ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٤ املؤرخ ١١داخل احملكمة اإلدارية والقانون األساسي رقم 
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 اليت كانت تتمتع القوانني -   احلصانة عن تلك املراسيمبرفعالقوانني وذلك  -  إساءة استعمال السلطة ضد املراسيم
  .هبا يف النظام السابق

 على احترام حقوق املتقاضني وعلى      الفّعاللمحكمة اإلدارية من السهر     ل مجيع تلك التعديالت     ومسحت  
 الصكوك اليت تقضي هباتعزيز املبادئ األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك باإلشارة الواضحة إىل املبادئ           

  : نورد بعض القرارات املوجزة التالية،وكمثل عن ذلك. الدولية ذات الصلة

  :حلق يف حرية الرأي والتعبريامحاية احملكمة اإلدارية   •

 ١، املؤرخ   ٢١٩٣القضية رقم   استندت احملكمة اإلدارية يف احلكم االبتدائي الذي أصدرته يف            - 
 من ٨ والفصلإلنسان  من اإلعالن العاملي حلقوق ا١٩، إىل كل من املادة ١٩٩٤يونيه /حزيران

الدستور التونسي، وقررت أنه ال ميكن لإلدارة وفقاً للقانون أن تضمِّن ملف موظف إشارة إىل               
 أفكاره طاملا مل يتصرف يف      بناء على آرائه السياسية، أو الفلسفية أو الدينية أو حماكمة املوظف          

  .شكل يتعارض مع أداء املهام املنوطة بهبممارسة وظائفه 

  ، بتـاريخ   ١٨٦٠٠القـضية رقـم     احملكمة اإلدارية يف حكم ابتـدائي صـادر يف          وجددت    - 
  . األسباب ذاهتاوأوردت، املوقف نفسه ٢٠٠١أبريل / نيسان١٤

  : حلق يف حرية تكوين اجلمعياتمحاية احملكمة اإلدارية ا  •

  ، املـؤرخ   ٣٦٤٣القـضية رقـم     قررت احملكمة اإلدارية يف احلكم االبتـدائي الـصادر يف             - 
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ٢٢ إىل املادة    صراحة، وباالستناد   ١٩٩٦مايو  / أيار ٢١

املدنية والسياسية، إلغاء قرار وزير الداخلية نتيجة إساءة استعمال السلطة، املتعلـق بتـصنيف              
ـ  الصبغةالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف فئة اجلمعيات ذات            واعتـربت  . ة العام

 مـن   ٣٢ للفصلاملعاهدات الدولية املُصاَدق عليها وفقاً      " أن   ، يف حيثيات هذا احلكم    ،احملكمة
 املؤرخ ٢٥ للقانون رقم وفقاًالدستور، أقوى نفوذاً من القوانني، ومن مثّ فإن قرار الوزير املتخذ 

  املتعلق١٩٥٩نوفمرب / تشرين الثاين٧ املؤرخ ١٥٤ املكمِّل للقانون رقم ١٩٩٢أبريل / نيسان٢
  ". إساءة استعمال السلطةتشوبهباجلمعيات 

، جددت  ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٣ املؤرخ   ١٣٩١٨القضية رقم    االبتدائي الصادر يف     احلكمويف    - 
  . احملكمة اإلدارية املوقف ذاته واستندت إىل احليثيات نفسها

  :حلق يف حرية الزواجامحاية احملكمة اإلدارية   •

  ، املـؤرخ   ١٦٩١٩القـضية رقـم      االبتدائي الصادر يف     كماحلاستندت احملكمة اإلدارية يف       - 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ٢٣، إىل املادة    ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨

والسياسية الذي ُيقر بأن يكون للرجل واملرأة، ابتداًء من بلوغ سن الزواج، حق ُمعترف به يف                
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ة اإلدارية إلغاء قرار طرد موظف من مـوظفي         التزوج وتأسيس أسرة دون قيد، وقررت احملكم      
ذي اختذته اإلدارة بسبب قوات األمن الداخلي استناداً إىل إساءة استعمال السلطة، وهو القرار ال

من  ٨امرأة أجنبية كما ينص على ذلك الفصل من زواجه بعلى إذن مسبق املوظف  عدم حصول
من إثبـات أن األسـباب      مل تتمكن   اإلدارة  ن  طاملا أ  قوات األمن الداخلي،     النظام العام ألفراد  

يف أسباب واردة   الوقائية املرتبطة بلزوم اإلذن املسبق، مبا يف ذلك إمكانية النيل من أمن الدولة،              
  .هذه احلالة

وإضافة إىل تطبيق قاضي احملكمة مباشرة وقاضي احملكمة اإلدارية للصكوك الدولية ذات الصلة حبقـوق                 
 إليه ملراقبة متشي مجيع مشاريع القوانني مـع         التوجه اإللزامي  الدستوري دوراً سباقاً عند      اإلنسان، يؤدي اجمللس  

  .الدستور ومتشي النظام القانوين الداخلي مع املعاهدات الدولية املُصاَدق عليها

  جمللس الدستوريوجوب عرض مشاريع القوانني على ا  )ج(  

أكتوبر / تشرين األول٢٧نونني الدستوريني املؤرخني  القامبوجب، منوط بتكليف صريحاجمللس الدستوري   
، وخباصة، أحكامه    ومتشيها معه  لدستورل مجيع مشاريع القوانني     امتثال، مبراقبة   ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١ و ١٩٩٧

 املراقبة مشاريع القوانني األساسية والقوانني العادية، وكذلك التعديالت املُدخلة          تشملو. املتعلقة حبقوق اإلنسان  
 اليت متارس تكتسي طابعـاً     املراقبة   أنكما  . ليها عند اعتماد جملس النواب هلا وقبل إصدار رئيس اجلمهورية هلا          ع

 وهتدف إىل ضمان تطابق ومواءمة النص املنظور فيه مع أحكام الدستور، واإلشراف يف مجلة أمور، علـى                  اًوقائي
 ُيفرض على مسّبباًوُيصدر اجمللس عندئذ رأياً . اَدق عليهالمعاهدات الدولية املُصل القانون القضائي الداخلي مطابقة

  .ُينشر يف الرائد الرمسيواجلميع، 

اهلرمي للنصوص خيضع يف حد ذاته      التسلسل  بيد أن   .  املراقبة فقط أحكام الدستور    ختّص هذه وبالتأكيد،    
أقوى نفوذاً من " الذكر،  السالف٣٢للفصل ذلك، أن املعاهدات الدولية املُصاَدق عليها، وفقاً . لنظام الدستوريل

 احترامها، األمر الذي يفرض مراقبة شرعية مشاريع القوانني من هذه           واجبويتعلق األمر بقاعدة آمرة     ". القوانني
  .الزاوية أيضاً

 بشأن مشروع قانون يكمل أحكام الصادر، ٢٠٠٦- ٠٢وقام اجمللس الدستوري، يف الرأي رقم   - 
 مكرراً الذي يقضي حبق اجلدين يف زيارة أحفادمها، ٦٦ف الفصل جملة األحوال الشخصية ويضي

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٠اتفاقية حقوق الطفل الصادرة يف      "بالتذكري يف حيثياته، بأمور منها أن       
 مصلحة الطفـل     مبراعاة  اليت صدقت عليها اجلمهورية التونسية تقضي، يف املقام األول         ١٩٨٩

القاته األسرية، وتنص إضافة إىل الوالدين، وعند اللزوم، علـى  الفضلى وحقه يف احلفاظ على ع   
منح حق زيارة اجلدين بعـد وفـاة أحـد          "أن  على  و" حقوق وواجبات أفراد األسرة املوسعة    

 يعزز الروابط بني أفراد األسرة وميثل، بالتايل، جانباً ،الوالدين، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى
ر ما يقضي به الدستور واملبادئ اليت قبلـت هبـا اجلمهوريـة             من جوانب محاية األسرة يف إطا     

ويستنتج اجمللس الدستوري من ذلك     ".  اتفاقية حقوق الطفل   بصفة خاصة يف  التونسية واملكرسة   
  .لدستورلطابق مرأي أن مشروع القانون السالف الذكر العند إصداره 
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قة على بروتوكول امليثاق    بشأن مشروع قانون يتعلق باملصاد     ٢٠٠٧- ٣٢الرأي رقم   ومبوجب    - 
إنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، ب ذي الصلةاألفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب   

 السالف الذكر يقضي بأن ٣٢الفصل "أمور منها أن ببالتذكري يف حيثياته، قام اجمللس الدستوري 
قـوى نفـوذاً مـن      أواب  املعاهدات اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية ووافق عليها جملس الن         

 عن سيادهتا بل ظاهرة من ظـواهر        تنازالًتعهد الدولة بالتزامات دولية ال ميثل       "، وأن   "القوانني
ومع مراعاة اخلصائص املنوطة باحملكمة األفريقيـة حلقـوق         "وأنه بالتايل،   " ممارسة تلك السيادة  
يم الشعب على التمـسك      ديباجة الدستور اليت تنص على تصم      واستناداً إىل اإلنسان والشعوب   

 مـن   ٥وكذلك الفـصل    ... بالقيم اإلنسانية املشاعة بني الشعوب اليت تدين بكرامة اإلنسان          
الدستور الذي يقضي بأن تضمن اجلمهورية التونسية احلريات األساسية وحقوق اإلنـسان يف             

اً لكل ما تقدم، يف كونيتها ومشوليتها وتكاملها وترابطها، يندرج الربوتوكول املعين باملصادقة وفق
إصدار ، عند   وخيلص اجمللس الدستوري  ". إطار حتقيق تلك األهداف دون النيل من سيادة الدولة        

 أن مشروع القانون الذي يتعلق باملصادقة على بروتوكول امليثاق األفريقي حلقـوق             ، إىل رأيال
  .لدستورل مطابقاإلنسان والشعوب 

 بتنظـيم   اخلاصبشأن مشروع القانون     ٢٠٠٥- ٥٦ وأصدر اجمللس الدستوري، يف الرأي رقم       - 
 من مشروع   ١٧املادة  أن  ولدستور خاصة   ل مشروع القانون    مطابقةنشاط الغوص، املتعلق بعدم     

حلرية الرتكاب عدد من املخالفات     نص على جزاءات مالية وأحكام باحلرمان من ا       هذا ت القانون  
 من اتفاقية األمم    ٧٣الفة ألحكام املادة    معرفة فيه وذلك يف ظروف اعتربها اجمللس الدستوري خم        

ال جيوز أن    "ه، اليت صدقت عليها تونس، واليت تنص على أن        ١٩٨٢املتحدة لقانون البحار لعام     
 على خمالفة قوانينها املتعلقة مبصائد األمساك عقوبة    الدولة الساحلية   تشمل العقوبات اليت تفرضها     

ر اجمللس الدستوري يف حيثياته بأمور منها       وذكَّ. "شكل آخر من العقوبة البدنية    أي  وال  السجن  
 من الدستور، فإن املعاهدات املصادق واملوافق عليها أقوى نفوذاً مـن            ٣٢أنه مبقتضى الفصل    "

 ٣٢بالتايل مع الفصل    تتماشى   احلالية، ال    ا، بصيغته ١٧ املادة ذلك أن    ترتَّب على ي"و" القوانني
أن مشروع القانون السالف الذكر ال      مفاده  إىل رأي   وخيلص اجمللس الدستوري    ". من الدستور 

  .١٧يتطابق مع الدستور يف بعض أحكامه، وال سيما الفصل 

وأخرياً، ورداً على سؤال اللجنة بشأن رغبة تونس يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري األول امللحق                 
. تونس بادرت إىل إجراء نقاش بشأن هذا املوضوع أن  بيانرجيدبالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 

  . الوزارات املعنية يف الوقت احلاضر على دراسة املسألةتتألف منوتعكف جلنة 

مبادئ الشروط املنصوص عليها يف      العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية       تليب اهليئة هل    - ٢
  ؟)، املرفق٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (باريس 

  :الرد  

  . ، إنشاء مؤسسة مستقلة تعىن حبقوق اإلنسان١٩٩١ررت تونس، منذ عام ق  
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 العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية مبوجب مرسوم أناط هبا عدداً           اهليئةويف مرحلة أوىل، أنشئت       
  .من الصالحيات

  .هذه اهليئةويف مرحلة ثانية، مت تعديل دور وصالحيات   

مبـادئ  تلّبي الشروط املنصوص عليها يف       مؤسسة مستقلة    جعل اهليئة يف   اهلدف   يتمثلويف مرحلة ثالثة،      
  .باريس، وهو الغرض من مشروع قانون قيد االعتماد

 باخلصوص بزيارات للسجون، وألماكن االحتجاز، ومراكز إيواء أو         اهليئةوفيما يتعلق باألنشطة، قامت       
األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، بغية التأكد رعاية مراقبة القاصرين وكذلك إىل اهليئات االجتماعية املكلفة ب       

  .من تطبيق التشريع الوطين املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  . الفعلي هذه الزيارات بكثافتها واستقالهلاواتسمت  

  . السجون وقدمت عقب كل زيارة تقريراً إىل رئيس اجلمهوريةاهليئةوعليه، فقد زارت   

.  تقارير تنشر على نطاق واسع     اهليئة سنوياً إىل رئيس اجلمهورية، ُتصدر       ترفعهاقارير اليت   وإضافة إىل الت    
  .وأسهمت تلك التقارير يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

الب املواطنني اليت تتعلق بقضايا حقوق اإلنسان       طومن جهة أخرى، فإن اللجنة خمولة لتلقي شكاوى وم          
  . تقارير بشأهناوتقدميسية واحلريات األسا

 من تقرير الدولة    ٧٧الفقرة  (ُيرجى توضيح الصعوبات املواجهة يف تنفيذ األحكام الصادرة           - ٣  
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات بشأن عمل اللجنة املنشأة ملتابعة تنفيذ األحكام، وحتديـد القـضايا               ). الطرف

  .املتنازع فيها، وبيان احللول املتاحة

  :الرد  

  ت تاريخ اهليئات القضائية اإلدارية أن قاضي احملكمة اإلدارية يف البداية هـو قـاض داخـل اإلدارة                  يثب  
بصدور  ١٨٨٩ إال يف عام القضاء املفوَّضوينطبق ذلك على فرنسا حيث مل يقبل . ال يتصّرف إال يف القضاء املعلق

  ". كادو"حكم 

تتـصّرف يف   وأن احملكمة اإلدارية قد أنشئت كهيئة        القضاء املعلق وجتدر مالحظة أن تونس مل متر بنظام          
  . وبالتايل فإن األحكام الصادرة عنها تنطبق على اجلميع مبا يشمل اإلدارة. القضاء املفوض

  .٢٠٠٧- ٢٠٠١ عن السنواتويتضمن اجلدول التايل عدد قرارات احملكمة اإلدارية ضد اإلدارة   
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  النسب  عدد القضايا  السنة
٣٥,٤٧  ٣٥٩  ٢٠٠١٪  
٣١,٥٩  ٣٣٢  ٢٠٠٢٪  
٣٣,٤٢  ٢٤٢  ٢٠٠٣٪  
٢٦,٠٤  ١٦٩  ٢٠٠٤٪  
١٩,٤١  ١٥٢  ٢٠٠٥٪  
٢٦,٨٣  ٢٢٣  ٢٠٠٦٪  
٥٨,٥٢  ١٢٧  ٢٠٠٧٪  

 أحياناً على مستوى تنفيذ القرارات الصادرة عن احملكمة اإلدارية السلطات    اليت تواجه ودعت الصعوبات     
عزيز التنسيق بني خمتلف األطراف الفاعلة يف هـذا         العامة إىل وضع بعض التدابري واآلليات الكفيلة باإلسهام يف ت         

  .شارة إىل أن الطعن يف التعويض يظل قائماً أمام الشاكيإلاجملال، مع ا

ن ملتابعـة وتنفيـذ     اجلنت) رئاسة احلكومة (، يف إطار الوزارة األوىل      ٢٠٠٠وتبعاً لذلك، أنشئت يف عام        
ويرأس الثانية .  مكلفة بتنفيذ األحكام يف جمال اإللغاءللجنةوهذه اويرأس األوىل الكاتب العام للحكومة . األحكام

كاتب الدولة املكلف بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ويناط هبا متابعة تنفيذ األحكام يف جمال التعـويض                
  . اإلداري واحملكمة اإلدارية ذاهتااملوفقوتعمل بالتعاون مع ). االختصاص العام(

ت دائرة خمتصة داخل احملكمة اإلدارية للنظر يف صعوبات تنفيذ األحكام الصادرة            ىل ذلك، أنشئ  إوإضافة    
  .عن احملكمة

 ملفاً أي ٢٣٦قيد النظر أثارت صعوبات يف التنفيذ، مت تسوية         هي   ملفاً   ٣٥٤ أصل ومن   ،وإىل حد اآلن    
  . يف املائة منها٦٦

 علـى وسـائل   ٢٠٠٤نوفمرب /لثاينوإضافة إىل ذلك نص تعميم صادر عن الوزير األول مؤرخ تشرين ا     
  .التنسيق بني خمتلف دوائر الدولة بغية ضمان متابعة تنفيذ القرارات الصادرة ضد اإلدارة

  يرجى توضيح التدابري املتخذة لتعزيز استقالل القضاء  - ٤

  :الرد

اكمة عادلة  إدراكاً منها حلقيقة أن استقالل القضاء هو مطلب مسبق ملبدإ املساواة وللضمان األساسي حمل               
انطالقاً من قناعتها بأن القضاء هو دعامة من الدعائم األساسية للنظام اجلمهوري، حرصت تونس على تكريس                

  . ذلك االستقالل على الصعيدين التشريعي والعملي
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  :ويقوم استقالل القضاء على ثالث دعائم أساسية هي

   ممارسة وظائفهم؛ منه استقالل القضاة يف٦٥الدستور الذي يكرس يف الفصل   -   

حياد القاضي الذي تؤكده القوانني واملدرج يف ممارسة القضاة التونسيني الذين يتمتعون فعـالً                - 
  بتقاليد عريقة يف هذا اجملال؛

  الصالحيات املعترف هبا للمجلـس األعلـى للقـضاء يف مجيـع املـسائل املتعلقـة بوضـع                    - 
  .وظروف القضاة

األدبية واالجتماعية والعلمية اليت مت حتقيقها خالل السنوات القليلة املاضية وتؤكد املكاسب اهلامة املادية و  
  .لصاحل القضاة التونسيني عزم تونس الثابت على ترسيخ وتعزيز استقالل القضاة

وإضافة إىل الدستور، يضمن استقالل القضاة تطبيق القانون اجلاري به العمل على مستوى اختيار أعضاء   
وهذا االستقالل مضمون كذلك حبكم سلطة اختاذ القرارات املعترف هبا هلذا اجمللس، حيث . قضاءاجمللس األعلى لل

إن املنتظر منه ليس جمرد إصدار آراء، بل اختاذ قرارات تنفيذية، وال سيما يف جمال التوظيف والتعـيني والترقيـة                    
  .والنقل والتأديب

الضمانات الالزمة " على أن    ٦٧التنصيص يف فصله    وحّدد الدستور التونسي دور اجمللس األعلى للقضاء ب         
للقضاة من حيث التعيني والترقية والنقلة والتأديب يسهر على حتقيقها اجمللس األعلى للقضاء الذي يضبط القانون                

  ".تركيبه واختصاصاته

ي ُعدِّل   الذ ١٩٦٧يوليه  / متوز ١٤ومت تعديل تركيبة وأداء اجمللس األعلى للقضاء مبوجب القانون املؤرخ             
  .٢٠٠٥واعتمد آخر تعديل له مبوجب القانون األساسي لعام . مرات عديدة

ويرأسه رئيس اجلمهورية، ويتألف إضافة إىل وزير العدل        .  قاضياً ١٨ويتألف اجمللس األعلى للقضاء من        
ترة سنتني قابلة  أعضاء دائمني يتم اختيارهم من بني كبار القضاة، وقاضيتني تعينان لف٨بصفته نائب الرئيس، من 

  . قضاة ينتخبهم زمالؤهم ميثلون الدرجات الثالث لفئات القضاة٨للتجديد و

ويصدر اجمللس األعلى للقضاء رأيه فيما يتعلق مبلفات مندويب العدالة قبل عرضها على رئيس الدولة قصد   
  .اًكما يبت يف تثبيت القضاة وترقيتهم ونقلهم، وفقاً للقواعد احملددة مسبق. تعيينهم

اللذين تتحدد باالستناد إليهمـا     " جدول الترقية "و" قائمة الكفاءة "ويضع اجمللس األعلى للقضاء ويراجع        
وأخرياً ميكن أن يقرر متديد الفترة الزمنية اليت مبوجبها . ويتلقى الشكاوى املتعلقة مبحتوى تلك الوثائق. ترقية قاضٍ

  ".درجة ترقية"حيق للقاضي مبدئياً احلصول على 
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ويبت اجمللس األعلى للقضاء يف رفع      . وإضافة إىل ذلك، ميثل اجمللس األعلى للقضاء جملس تأديب للقضاة           
  كما جيتمع بصفته جملس تأديب القضاة الذين ارتكبـوا أخطـاء           . حصانة القضاة الذين يتهمون جبرمية أو خمالفة      

  .موجبة للتأديب

 من الدستور، وحيث إن     ٦٥ء املنصوص عليه يف الفصل      وفيما يتعلق بالصبغة الفعلية ملبدإ استقالل القضا        
. اجمللس يرأسه رئيس اجلمهورية، جتدر اإلشارة إىل أن تلك الرئاسة ال تعترب جتديداً إطالقاً، بل هي رئاسة رمزية                 

وإضافة إىل ذلك، وعملياً، فإن رئاسة هذا اجمللس ال تؤثر بأي حال من األحوال يف استقالل القضاة الذين ُتَعـد                    
  .وتتخذ القرارات املتعلقة مبسارهم الوظيفي من جانب نظرائهم، قبل انعقاد اجمللس

  وإضافة إىل ذلك، فإن القانون املقارن ينص على تكـريس هـذا النمـوذج يف العديـد مـن الـنظم                       
  .القضائية األجنبية

اءات وبرنامج  ويوظف القضاة عن طريق االمتحان التنافسي، وحتدد وزارة العدالة وحقوق اإلنسان إجر             
  .ذلك االمتحان

ووفقاً لذلك القانون، ميارس القاضي وظيفته القضائية بصفة مستقلة على أساس تقديره املهين للوقـائع                 
  .ووفقاً لروح القانون، دون أي تأثري

  . ومن جهة أخرى، فإن القاضي مستقل بإزاء اجملتمع عامة واألطراف يف الرتاع قيد نظره  

ورغم ذلك يلتزم اجمللس .  يف القطاع القضائي، فإن هذه الظاهرة شبه منعدمة بتونسوفيما يتعلق بالفساد
وتبعاًَ لذلك قام بالنظر يف حالتني قرر فيهمـا         . األعلى للقضاء احلذر يف كل حالة يتصل فيها األمر بقضية فساد          

  .اجمللس إقالة قاضيني من مهامهما

   مبوجب العهدتدابري مكافحة اإلرهاب ومراعاة احلقوق املضمونة

ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التشريعات املعمول هبا يف جمال مكافحة اإلرهاب وتوضيح   - ٥
  .و األفعال اإلرهابية، وخباصة، فيما يتعلق مبدى توافقها مع احلقوق اليت يكفلها العهد/تعريف اإلرهاب، و

  :الرد  

  .صوص الدولية اليت انضمت إليهالتونس، على الصعيد الداخلي، إطار تشريعي يتماشى مع الن  

، حدد التشريع اجلنـائي التونـسي       ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١وقبل اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يوم         
  األفعال اإلرهابية اليت تنال من أمن األفراد أو اجلماعات أو املمتلكات، بـصفتها انتـهاكات خطـرية ُتعـرِّض                   

  .لعقوبات شديدة
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 ٢٢، إىل تعـديل تـشريعها، يف        ١٣٧٣ات من اعتماد جملس األمن القرار        سنو ٨وبادرت تونس، قبل      
وانضمت، منذ اعتماد ذلك القـرار، إىل       . ، لتجرمي التحريض على الكراهية والعنف     ١٩٩٣نوفمرب  /تشرين الثاين 

  .اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل ملكافحة اإلرهاب

 املـؤرخ  ٢٠٠٣ لسنة ٧٥القانون رقم   (ل األموال   كما اعتمدت تونس قانوناً شامالً عن اإلرهاب وغس         
  ). واملتعلق بدعم اجلهد الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠

دعم اجلهد الـدويل الرامـي إىل       "ويهدف القانون أساساً وفقاً لفصله األول إىل اإلسهام يف أمور منها              
  ".ي ملصادر متويله ومنع غسل األموالمكافحة كل مظاهر اإلرهاب والتصد

ومبوجب ذلك القانون أدرجت تونس يف القانون الداخلي أحكام االتفاقيات الدولية ذات الصلة مبكافحة       
ويذكر القانون يف فصله . اإلرهاب وكذلك قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة واجلمعية العامة يف هذا اجملال

يف إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية املصادق عليها من قبل          "مكافحة اإلرهاب   األول بأنه جيب أن تتم      
  ".اجلمهورية التونسية، دون املساس بالضمانات الدستورية

  مكافحة اإلرهاب  )أ(

، كمـا  )٢٥ إىل ١٢الفصول مـن  ( منع أعمال اإلرهاب وجترميها ٢٠٠٣ لعام ٧٥يتناول القانون رقم     
جترمي أي شكل من أشكال متويل األعمال اإلرهابية أو اإلعداد هلا أو ارتكاهبا يف األراضي التونسية                يتناول منع و  

  ). ١٥ و١٤ و١٣الفصول (وهي األعمال اليت تستهدف دوالً أخرى ومواطنيها 

التحريض على الكراهيـة    (وإضافة إىل ذلك، يعرِّف هذا القانون جرمية اإلرهاب والعقوبات املرتبطة هبا            
ويفرض لزوم اإلفصاح عن الصفقات املشبوهة أو غري العادية وجتميد          ). لعنصرية والتطرف الديين وما إىل ذلك     وا

  .األموال املتصلة هبا

ووفقاً للقواعد املذكورة يف الفصل الرابع من القانون اآلنف الذكر، توصف بإرهابية، كل جرمية مهمـا                
ي من شأنه ترويع شخص أو جمموعة من األشخاص، أو بـث            كانت دوافعها، هلا عالقة مبشروع فردي أو مجاع       

  الرعب بني السكان، وذلك بقصد التأثري على سياسة الدولة ومحلها على القيام بعمل أو علـى االمتنـاع عـن                    
القيام به؛ أو اإلخالل بالنظام العام أو السلم أو األمن الدوليني، أو النيل من األشخاص أو األمالك، أو اإلضـرار    

ت البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو املنظمات الدولية، أو إحلاق أضرار جسيمة بالبيئة مبا يعـرض حيـاة                 مبقرا
املتساكنني أو صحتهم للخطر، أو اإلضرار باملواد احليوية أو بالبنية األساسية أو بوسائل النقل أو االتـصاالت أو        

  .باملنظومات املعلوماتية أو باملرافق العمومية

  حة غسل األموالمكاف  )ب(  

وخباصة (قام املشرع التونسي، إدراكاً منه حلقيقة اللجوء، يف إطار أنشطة اإلرهاب، إىل اجلرمية املنظمة                 
  .، بوصف عمليات غسل األموال باجلرمية)االجتار غري املشروع باملخدرات وباألسلحة والسرقة
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 ٥ تستوجب عقوبات بالسجن تتراوح بني ذلك أن متويل اإلرهاب ميثل يف القانون التونسي جرمية مستقلة  
  . عاما١٢ًأعوام و

ويضمن هذا القانون بداية املالحقة اجلنائية أو تسليم كل من يشارك يف متويل، أو تنظيم أو اإلعـداد أو              
كما يسمح القانون باستبانة طبيعة األمـوال والكـشف عـن           . ارتكاب األعمال اإلرهابية أو يقدم هلا أي دعم       

  .دها ومصادرهتامصدرها وجتمي

 ٦٧ودرءاً للمخاطر اليت تشكلها التجاوزات يف تطبيق هذا القانون، اقتضى املشرِّع التونسي يف الفصل                 
من القانون نفسه، من احملكمة اإلذن حبجز األموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرةً أو بـصفة غـري                   

  .ةمباشرة، من جرمية غسل األموال وباستصفائها لفائدة الدول

وقام املشرع، إدراكاً منه أيضاً ألمهية توخي النهج الوقائي يف مكافحة دوائر التمويل غري الشرعية، بإنشاء   
جلنة حتليل مايل تناط هبا أمور منها مهمة التحقيق يف العمليات والصفقات املشبوهة وأن تطلب يف هذا الـصدد                   

  .املساعدة من نظرياهتا يف اخلارج

ل املايل رمزاً للتعاون بني خمتلف الدوائر املنوط هبا التحقيق يف عمليات غسل األموال،              وتعترب جلنة التحلي    
علماً بأهنا تتألف من ممثلي خمتلف الدوائر القضائية واملالية وخمتلف دوائر أمن البلد اليت ميكن هلا، على هذا النحو                   

واملعامالت املشبوهة فتقضي، من مث على املسالك أن تشارك بوجه أكثر فعالية يف اجلهود املبذولة ملراقبة العمليات  
  .املالية غري الشرعية وتكافح متويل اإلرهاب وغسل األموال

  اآلليات القضائية ملكافحة اإلرهاب  )ج(  

 على سلسلة من التدابري اجلنائية اليت متكن من مكافحة اإلرهاب على            ٢٠٠٣ لعام   ٧٥ينص القانون رقم      
  :حنو فعال

ينيط القانون مسؤولية التحقيق يف اجلرائم اإلرهابية ويف        : املركزي على املالحقات  إضفاء الطابع     
القيام باملالحقات وباحلكم يف تلك اجلرائم اليت يرتكبها موظفو الشرطة القـضائية واهليئـات              

 ويستند هذا خليار أساساً إىل أن اهليئات املعنية متكنت، انطالقاً من. القضائية القائمة يف العاصمة
عدد وفئات القضايا اليت حققت فيها، من اكتساب مستوى عالٍ من معرفة اهلياكـل املعقـدة                

  للجماعات اإلرهابية؛

  إنشاء هيئة قضائية متخصصة يف مكافحة اإلرهاب؛   

الشرطة القضائية، وسلطة املالحقة (تعزيز التعاون بني خمتلف السلطات املكلفة مبكافحة اإلرهاب   
  ).ألحكام، واألشخاص اخلاضعون لاللتزام بالتبليغ وخلية التحاليل املاليةوالتحقيق وإصدار ا
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  مكافحة اإلرهاب واحترام حقوق اإلنسان  )د(  

 من القواعد الدولية يف هذا اجملال وسهر على أن          ٢٠٠٣ لعام   ٧٥استلهم املشّرع يف وضع القانون رقم         
  : وتستويف املطلبني األساسيني التاليني١٣٧٣من تكون أحكام القانون اجلديد مطابقة ألحكام قرار جملس األ

وضع نظام زجري متكامل ميكن من مراقبة ومالحقة اإلرهابيني بالنجاعة املطلوبة وضمان أمن               
ذلك أنه إدراكاً للخطر الذي متثله . األفراد وخباصة بعض األشخاص الذين يستهدفهم اإلرهابيون

  منحهم املشّرع التونـسي محايـة خاصـة ونـص          املنظمات اإلرهابية على هؤالء األشخاص،      
على إمكانية كتمان هوية موظفي الشرطة القضائية أو أفراد الدوائر القضائية الذين يعـاجلون              

  .قضايا اإلرهاب

إناطة السلطات القضائية مبسؤولية مراقبة التحقيق األويل والتحقيقات اليت يقوم هبـا موظفـو                
  .بات القضائيةالشرطة القضائية عند تنفيذ اإلنا

وتبعاً لذلك، عّزز املشّرع التونسي محاية احلريات الفردية باالستلهام من احلريات اليت يقضي هبا الدستور   
خيضع االحتفاظ للرقابة القضائية وال يتم اإليقاف " الذي ينص على أن ١٢ال سيما احلرية اليت يقضي هبا الفصل      (

وباالمتثال للتوصيات املتعلقـة  ") أياً كان الحتفاظ أو إليقاف تعسفيالتحفظي إال بإذن قضائي، وحيجَّر تعريض      
  .حبماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الواردة يف الصكوك الدولية

وإضافة إىل ذلك، ال ينص التشريع التونسي على تدابري إدارية حتد من احلريات الفردية، بيد أنه خيـول                  
قال مشتبه فيه يف إطار حتقيق أويل أو تنفيذ إنابة قضائية وميكِّن قاضي التحقيق ملوظفي الشرطة القضائية األمر باعت

  .من األمر حببس مشتبه فيه احتياطياً يف إطار إجراءات التحقيق

اآلجال املقررة لالعتقال واحلبس االحتياطي املنصوص عليها بالنسبة إىل جرائم احلق العام هي نفسها اليت            
  .هابيةتنطبق على اجلرائم اإلر

  ومل تنشئ تونس هيئة قضائية استثنائية للنظر يف اجلرائم اإلرهابية، اليت ظلّت ضمن اختـصاص حمـاكم                   
  .احلق العام

  .ويعترف ملرتكيب اجلرائم اإلرهابية باحلق يف افتراض الرباءة والضمانات اليت يتطلبها إجراء حماكمة عادلة  

 سياق جغرايف وسياسي حساس جداً يزيد مـن تفـاقم           فتونس تعيش يف  . والتهديد اإلرهايب ليس نظرياً     
وبفضل إجراءات كاملة ومتناسقة مل يغفل أية خطة عمـل ممكنـة ملكافحـة              . املخاطر اإلرهابية اليت تتعرض هلا    

ومتثل مكافحة الفقر، وترسيخ فكرة التسامح وإصالح       . اإلرهاب، أفلحت تونس يف تفادي التجاوزات اإلرهابية      
  .إىل جانب األحكام التشريعية، الدعائم األربع اليت اعتمدهتا تونس ملكافحة التهديد اإلرهايبالنظام التعليمي، 

وقد شهدت تونس جتربة اإلرهاب املريـرة مـراراً         . بيد أنه يصعب جداً استئصال شأفة اخلطر اإلرهايب       
 اصطدمت جبدار مبىن  حاوية يقودها سائق انتحاري عندما- ، انفجرت شاحنة ٢٠٠١أبريل /ففي نيسان. وتكراراً
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ويف . معبد يهودي تارخيي يف جزيرة جربة اجلميلة، وهي عملية تفجري قاتلة ذهب ضحيتها العديد من الـسياح                 
، تسللت جمموعة مدججة بالسالح إىل البلـد هبـدف          ٢٠٠٧يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 

 قوات األمن اليت متكنت من القضاء عليهـا، غـري أن            وخاضت اجملموعة مواجهات عنيفة مع    . تفجري مباين عامة  
  .فردين من أفراد القوات املسلحة ضحيا بروحيهما دفاعاً عن أمن بلدنا ضد هؤالء اإلرهابيني

  .وهذان احلدثان مها مثاالن فقط على مدى خطورة اإلرهاب الذي تواجهه تونس  

. لتشريعات واألعمال الوقائية اليت تقدم عرضهاوال تزال تونس تلتزم احلذر يف مكافحة اإلرهاب يف إطار ا  
وكما هـو  . وهدفها هو حتقيق توازن بني مكافحة اإلرهاب على حنو فعال واحترام حقوق األفراد يف هذا الصدد       

  .الشأن يف العديد من البلدان، ليس من السهل دوماً حتقيق التوازن بني هذين الشاغلني، املتباينني بالضرورة أحياناً

  )٢٦ و٣املادتان (تمييز بني الرجل واملرأة، واملساواة بينهما يف احلقوق عدم ال

يرجى تقدمي معلومات مفصلة بشأن مدى انتشار ظاهرة العنف ضد املرأة مبا يف ذلك العنف                 - ٦
ويرجى تقدمي إحصاءات عن السنوات اخلمس املاضية       . األسري، وبشأن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه املشكلة      

العنف ضد املرأة، وعما ترتب عليها من حتقيقات ومالحقـات،          ب ذات الصلة د الشكاوى املسجلة    بشأن عد 
وهل تعتزم الدولة الطرف    . وكذلك عن نوع العقوبات املفروضة، والتعويضات املقدمة للضحايا أو ألقارهبم         

 السلف أو   تنازلتصل   من اجمللة اجلنائية، امل    ٢١٨؟ يرجى التعليق على أحكام الفصل       لزوجتهمعاقبة املغتصب   
  . ألحكام العهدا حقه، وبيان مدى مطابقتهىالزوج املعتدى عل

  :الرد

 املرأة من مجيع أشكال العنف، وتضمن هلا األهلية         ١٩٥٦حتمي جملة األحوال الشخصية الصادرة يف عام          
 واليت تتعلق بتنقيح ١٩٩٣ومثلت اإلصالحات املعتمدة يف عام . الكاملة لالنتصاف وحتدد سبالً عديدة جلرب الضرر

  .بعض الفصول من جملة األحوال الشخصية ومن اجمللة اجلنائية خطوة حقيقية يف التصدي للعنف

القيـام  " السابق من جملة األحوال الشخصية حيمل الزوجة على طاعة زوجها وعلـى              ٢٣وكان الفصل     
، ١٩٩٣يوليه / متوز١٢ املؤرخ ٧٤- ٩٣ رقم ومبوجب أحكام القانون". بواجباهتا الزوجية وفقاً للعادات والتقاليد

على كل واحد من الـزوجني أن يعامـل اآلخـر           "من جملة األحوال الشخصية بأنه      ) جديد (٢٣يقضي الفصل   
وعليه، ينشئ القانون عالقات جديدة بني الزوجني تقوم على ". باملعروف وحيسن عشرته ويتجنب إحلاق الضرر به

زوجة تعترب ملكاً للزوج، بل كسبت وضع الشخصية القانونية الكاملة اليت تتمتع            ومل تعد ال  . التكامل واالستقالل 
  .بنفس احلقوق والواجبات اليت يتمتع هبا زوجها

نتيجة تعرضها العتداء ) أو ألطفاهلا( من جملة األحوال الشخصية للمرأة الضحية نفسها ٣١وخيول الفصل   
 من جانب األب أو الزوج، أن تطالب بالطالق على أساس يؤدي إىل إحلاق إصابات جسدية، وإن كانت خفيفة،

الضرر الذي حلق هبا، وأن حتصل على نفقة، وإقامة وحضانة وجرب للضرر، نقداً، مقابل األضرار األدبية واملادية                 
  .اليت حلقتها من زوجها
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كن أن تصل   وإضافة إىل ذلك، وعلى املستوى اجلزائي، يعاقب على العنف بني الزوجني بالسجن لفترة مي               
 من اجمللة اجلنائية يعترب رابطة الزوجيـة        ٢١٨، املعدل للفصل    ١٩٩٤يوليه  / متوز ١٢والقانون املؤرخ   . إىل سنتني 

من يتعمد إحداث جروح أو يـضرب أو        "بأن  ) جديد (٢١٨ويقضي الفصل   . ظرفاً مشدداً يربر تشديد العقوبة    
وإذا كان املعتـدي    .  عام وخبطية قدرها ألف دينار     يعاقب بالسجن مدة  ... يتصرف بغري ذلك من أنواع العنف       

  ".َخلَفاً للمعتدى عليه أو زوجاً له، يكون العقاب بالسجن مدة عامني وخبطية قدرها ألف دينار

  تطور الشكاوى املتعلقة بالعنف بني الزوجني على مستوى النيابة العامة
  السنة القضائية

- ٢٠٠٢  األنشطة
٢٠٠٣  

٢٠٠٣ -
٢٠٠٤  

٢٠٠٤ -
٢٠٠٥  

٢٠٠٥ -
٢٠٠٦  

٢٠٠٦ -
٢٠٠٧  

  ٧ ٨٢٠  ٧ ٢٥٢  ٦ ٦٧١  ٦ ٢٧٧  ٦ ٧٩٩  الدعاوى
  ٥ ٧٥٠  ٥ ١٩٢  ٤ ٤٨٦  ٣ ٧٩٢  ٣ ٩٠٥  احملاضر املعاجلة

ــة  ــدم وجاه حــاالت ع
 إسقاط الدعوىالدعاوى أو 

٢ ٢٠٤  ٢ ٠٢١  ١ ٦٥٢  ١ ٨٥٧  ١ ٥٥٨  

ــ ى قاضــي ـاإلحالــة إل
  احملكمة االبتدائية

٣١٨  ٥٠٤  ٢٨٤  ٢٤٣   ٣٥٣  

  ٢ ٢١٧  ١ ٧١٠  ٢ ٠٩١  ١ ٩٧٢  ١ ٥٨٩  اجلنائية اإلحالة إىل احملكمة
  ٤٥  ١٣١  ٥٤  ٩  ٧   التحقيقفتح

عدم وجاهـة الـدعاوى     
  ألسباب أخرى

٩٦٦  ٨٢٦  ٤٠٥  ٥٠٠  ٣٩٨  

 ٢٢٧ و٢٢٧وينطبق عليه الفصالن . وجيرم القانون التونسي االغتصاب الزوجي، شأنه شأن أي اغتصاب  
د على أن هذين الفصلني ال جيعالن من صفة الزوج صفة           وجيدر التشديد يف هذا الصد    . مكرر من جملة العقوبات   

وبالتايل، يطبق القانون على اجلميـع  . تكسبه احلصانة من املالحقة أو توجد أي ظرف خمفف بالنسبة إىل املعتدي         
  .ويعترب االغتصاب قائماً حاملا ال تتوفّر موافقة املرأة

وتقوم العديد من مجعيات محاية حقوق املرأة . يوعملياً، يبدو أنه مل تقدَّم شكاوى ضد االغتصاب الزوج  
وهلذه اجلمعيات خاليا استماع وإرشاد للمرأة ضحية االعتداء أياً كانـت           . بتنظيم محالت لتوعية املرأة حبقوقها    

  .ولن تتخلف احملاكم يف مالحقة بل ومعاقبة حاالت االغتصاب الزوجي اليت تعرض عليها. طبيعته

فاً ملا جيري به العمل يف بلدان أخرى تنتمي إىل بيئات ثقافية خمتلفة، تعاجل تونس وفيما يتعلق بالزنا، وخال  
 من اجمللة اجلنائية واضح جداً يف هذا الصدد حيـث           ٢٣٦والفصل  . زنا املرأة وزنا الرجل بطريقة متساوية متاماً      

  .دون أي متييز" زنا الزوج أو الزوجة"يعاقب على 
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 من اجمللة اجلنائية الذي كان      ٢٠٧، ألغى املشّرع الفصل     ١٩٩٣ عام   ومبقتضى اإلصالح الذي أدخله يف      
وختضع هذه اجلرمية حالياً للعقوبة     . ينص على استفادة الزوج الذي يغتال زوجته متلبسة بالزنا من ظروف خمففة           

 القـانون   وال يوجد أي متييز بني الرجال والنساء يف       . اليت تطبق يف حالة القتل، وهي عقوبة بالسجن مدى احلياة         
  .التونسي فيما يتعلق بتجرمي الزنا

وفيما يتعلق بفئات العقوبات احملكوم هبا، فإهنا تتمثل يف عقوبات مادية أو عقوبات بالـسجن حـسب                   
ويتعلق األمر جبرب الضرر    . وجيب أن يغطي التعويض الضرر الالحق     . وُيعترف باحلق يف التعويض   . خطورة األفعال 

  .البدين واألديب واملادي

 من جملة األحوال الشخصية، املتصل حبضانة األطفال لبيـان          ٥٨يرجى التعليق على الفصل       - ٧  
  . من العهد٢٦ و٣مدى مطابقته للمادتني 

  :الرد

أمـا  .  من جملة األحوال الشخصية الشروط اليت جيب أن تتوفر يف مستحق حضانة طفل       ٥٨حيدد الفصل     
قوق املدنية والسياسية فإهنما يطرحان مبدأ املساواة وعدم التمييـز           من العهد الدويل اخلاص باحل     ٢٦ و ٣املادتان  

  .وخباصة التمييز بسبب نوع اجلنس أو العرق أو الدين

 من جملة األحوال الشخصية أنه جيلو من مجيع أنواع الالمساواة بني اجلنسني ٥٨وتبني قراءة متأنية للفصل   
 ال يقـضي ألي مـن       ٥٨د مستمّد من حقيقة أن الفصل       وهذا التأكي . وال يكرس أي شكل من أشكال التمييز      

ذلك أن منح احلضانة خيضع إىل قاعدة أساسية تتصف         . اجلنسني مبزايا حمددة عند البث يف شأن مستحق احلضانة        
وهي قاعدة املصلحة الفضلى للطفل، اليت جيدد تأكيدها يف جمال املبادئ العامة : حبيادها جتاه املتقدم حلضانة الطفل

وإضافة إىل ذلك، تعمل احملاكم باستمرار      . )أوالً( ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ محاية الطفل الصادرة يف      مبجلة
 وذلك بالتشديد على مبدأ يؤكد أن القاعدة الوحيدة اليت جيب           ٥٨على تثبيت روح املساواة املكرسة يف الفصل        

وهذا االجتاه الفقهي ينفي أية اعتبارات      . ىأن تسود يف قرار القاضي عند منح احلضانة هي مصلحة الطفل الفضل           
  .)ثانياً(متييزية عند منح احلضانة 

  بدإ املساواةمل ٥٨ الفصل ةطابقم  -  أوالً

غري أنه يالحظ أن املشرع التونسي مل       . تعين الالمساواة متتع شخص مبيزة بسبب جنسه أو عرقه أو دينه            
واهلدف الوحيد  . اباة أحد اجلنسني على حساب اآلخر      أداة حمل  ٥٨يسع، يف أي وقت من األوقات، جلعل الفصل         

 هو وضع شروط موضوعية تضمن منح احلضانة للوالد األكثر كفاءة يف تنشئة الطفل يف أفـضل                 ٥٨من الفصل   
  .الظروف اليت متكنه من النمو البدين واألديب والفكري منواً كامالً

سعى لتحقيق نفس اهلدف، أال وهو محاية مصلحة  ت٥٨وبالتايل فإن مجيع الشروط اليت ينّص عليها الفصل   
. وال يهدف أي شرط من الشروط املنصوص عليها إىل حماباة أحد املتقـدمني حلـضانة الطفـل               . الطفل الفضلى 

لذلك ال حيايب الرجل    . فالبحث عن مصلحة الطفل الفضلى هو الذي ميلي شروط االختيار هذه وهو علة وجوده             
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ويربز النظر الدقيق يف الشروط املنصوص عليها يف الفصل . بدأ يف مسألة حضانة الطفلوال حتايب املرأة من حيث امل
  : أن تلك الشروط ال يشوهبا أي انعدام للمساواة أو أي متييز٥٨

ال ينص الفصل على أي متييز يتعلق بسن الرجل أو املرأة، وبالتايل فإن أهلية طلب            : شرط الرشد   - 
  .سن نفسهاحلضانة يكتسبها اجلنسان يف ال

  .ال يوجد أي متييز يف هذا اجملال: شرط التمتع باملدارك العقلية  -   

  .تنطبق متاماً على الرجل واملرأة: شرط األمانة  -   

  .جيب توفره يف اجلنسني دون متييز: شرط القدرة على القيام بشؤون الطفل  -   

  .ن ينطوي على أي متييزوهو شرط حمايد ال ميكن أ: شرط أن يكون سليماً من األمراض املعدية  -   

  جيب اإلقرار بأن هذا الـشرط    :  امرأة تضطلع بأعباء احلضانة    ذكرالستحق احلضانة   ملشرط أن يكون      - 
وال ميكن بالتايل   . جتاه النساء ينطوي على أية ال مساواة      وبالتايل فإنه ال    . ال يفرض إال على الرجال    

 ينبع هذا الشرط بصفة طبيعية مـن        ،ة إىل ذلك  وإضاف. ضد املرأة يف هذا اجملال    متييز  التحجج بوجود   
  .أنثىبديالً من  جيب أن تؤمن للطفل احملروم من العطف ومحاية األمومة عطف يت احلضانة الصبغة

يهدف هذا الـشرط    : بالنسبة لألنثى احلاضن الذكر أو زوج األم احلاضنة من احملارم         شرط أن يكون      - 
 احلاضنونص املشرع على أن يكون      . أية اعتبارات متييزية   ب تفسريهوال ميكن   . فقط إىل محاية الطفل   

 من جانب   ا من إمكانية االعتداء عليه    ة األنثى حمرماً بالنسبة إىل الطفل كضمان إضايف حلماية احملضون       
  .احلاضن أو من جانب زوج األم احلاضنة

   عامـاً  جيب التشديد على أن هذا الشرط ليس شـرطاً   : أن تكون احلاضنة غري متزوجة    " شرط"  - 
  .أو شرطاً تلقائياً

فمن جهة، هذا الشرط ليس شرطاً عاماً ألنه ال ينطبق يف احلاالت اليت تكون فيها احلاضنة هي أم وولية                     
  كما أن شرط أن تكون احلاضنة غري متزوجة        . الطفل، أي يف حالة وفاة األب، أو غيابه أو عدم أهليته للحضانة           

  .ة الرضاعةال ينطبق عندما يكون الطفل يف مرحل

ومن جهة أخرى فإن شرط أن تكون احلاضنة غري متزوجة ليس شرطاً تلقائياً ألنه ال يطبق إال إذا مل يقرر   
. وبعبارة أخرى، فإن مصلحة الطفل الفضلى هي اليت ُيراعيها القاضي يف هنايـة املطـاف              . القاضي خالف ذلك  

ذا اجملال يف ضوء مصلحة الطفل الفضلى وليس يف ضـوء           وميكننا القول إذاً إن منح احلضانة يف الواقع يقدر يف ه          
 أمراً واضحاً يفرض على القاضي اختاذ قـراره مـع مراعـاة             ٥٨فقد تضّمن الفصل    . شرط عدم زواج احلاضنة   

وهذا . وسواء كانت املرأة متزوجة أم ال يصبح عنصراً هامشياً تعلو عليه مصلحة الطفل الفضلى". مصلحة الطفل"
وميكن للمرأة املتزوجة أن تكون . إن زواج احلاضنة مل يعد مانعاً من موانع احلضانة بالنسبة للمرأةيفضي إىل القول 

وبالتايل فإن عدم زواج املرأة مل يعد يعترب شرطاً حقيقياً إلسناد           . حاضنة إذا اقتضت ذلك مصلحة الطفل الفضلى      
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ّرسه فقه القضاء التونسي فقرر، اعتماداً      وهو املوقف الذي ك   . ولن تراعى سوى مصلحة الطفل الفضلى     . احلضانة
  .على تفسري شجاع وريادي، أن القاعدة الوحيدة إلسناد احلضانة هي مصلحة الطفل الفضلى

  تكريس القضاء ملبدأ املساواة - ثانياً 
. إن معيار محاية املصلحة العليا للطفل هو الذي يكفل املساواة الكاملة بني الوالدين عند منح احلـضانة                  

قع األمر أن الرجل واملرأة يتساويان متاماً عند منحهما حضانة الطفل مع مراعاة مصلحته العليا اليت تـسمح                  ووا
ويعود الفضل الكبري للقاضي يف أنه أول من أدخل معيار املصلحة العليا للطفل واعتمده . للقاضي باالختيار بينهما

وبالفعل، فإن مفهوم مصلحة الطفل مل      . ة يف هذا الصدد   يف القانون التونسي وذلك قبل اختاذ أية إجراءات تشريعي        
 يف خطوة ابتكارية كبرية   - وحمكمة االستئناف   . ١٩٥٦يكن وارداً يف جملة األحوال الشخصية لدى سنها يف عام           

 ٢٩ هي اليت أدخلت هذا املفهوم إىل القانون التونسي معلنةً بعبارات واضحة ودقيقة يف قرار صـدر يف                   - منها  
  ".مصلحة الطفل" أن منح احلضانة جيب أن يستند إىل )١(١٩٥٨و ماي/أيار

 ١٩٦٦يونيـه   / حزيـران  ٣فتدخل املشّرع وعدَّل جملة األحوال الشخصية مبوجب القانون الصادر يف           
إلدخال معيار مصلحة الطفل، ليكرس بذلك أحكاماً قضائية مبتكرة أقرَّت مبصلحة الطفل العليا لـدى إسـناد                 

وفيمـا  . ذا الزخم االبتكاري يف جمال القضاء دون انقطاع وترسخ عدة مرات يف وقت الحق        واستمر ه . احلضانة
 الوحيـد إذ يتعلق األمر من جهة باإلعالن عن أن املصلحة العليا للطفل هي املعيار              : يلي مثاالن يسمحان بإبرازه   

سألة احلضانة أن يعتمد على  على القاضي الذي يفصل يف مُيحظرملنح احلضانة، والتأكيد من جهة أخرى على أنه 
  .عناصر متييزية مهما كانت طبيعتها

املصلحة العليا للطفـل    " أن   )٢(١٩٩١فرباير  / شباط ٢٦وأكدت حمكمة التعقيب من جانبها يف قرار صدر يف          
مـارس  / آذار ٨ويف قرار آخر صدر يف      . الذي جيب مراعاته لدى منح احلضانة     " هي التوجيه األساسي واملعيار الوحيد    

العنصر الوحيد الذي جيب أن يستند إليـه تقـدير          "، أعلنت حمكمة التعقيب أن املصلحة العليا للطفل هي          )٣(١٩٩٤
  .)٤(١٩٩٧أبريل / نيسان١وأعادت احملكمة ذاهتا التأكيد على موقفها بلهجة حازمة يف قرار صدر يف ". القاضي

                                                      

، جملـة فقـه القـضاء       ١٩٥٨مايو  /در يف أيار  اصال ١٦٩٨٠قرار رقم   التونس،  بحمكمة االستئناف    )١(
  .٥٤ الصفحة ٦، العدد ١٩٥٩والتشريع، 
نـشرة  ،  ١٩٩١فربايـر   / شباط ٢٦ الصادر يف    ٢٦٤٠٦القرار رقم   . الدائرة املدنية . حمكمة التعقيب  )٢(

  .١٤٢، الصفحة ١٩٩١القرارات الصادرة عن حمكمة التعقيب، 
، نشرة القرارات ١٩٩٤مارس / آذار٨ الصادر يف ٣٨٧٧٥القرار رقم . الدائرة املدنية. حمكمة التعقيب )٣(

  .٢٨٢، الصفحة ١٩٩٤الصادرة عن حمكمة التعقيب، 
ـ  ١ الصادر يف    ٥٤٨٠٨القرار رقم   . الدائرة املدنية . حمكمة التعقيب  )٤( ، نـشرة   ١٩٩٧أبريـل   /سان ني

  .٢٨١، الصفحة ١٩٩٧القرارات الصادرة عن حمكمة التعقيب، 
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 احلضانة ال خيضع إال ملعيار وحيد أال وهـو          وهبذه العبارات املختصرة والدقيقة تعلن حمكمة التعقيب أن منح        
 من جملة األحوال الشخصية فإهنـا       ٥٨وإن حمكمة التعقيب عندما تتوقف عن اإلشارة إىل املادة          . املصلحة العليا للطفل  

تعرب إعراباً واضحاً عن رغبتها يف اختصار كافة الشروط احمليطة مبنح احلضانة يف شرط وحيد يتمثل يف احلفاظ علـى        
وهو موقف شجاع يربز الدور اخلالّق للقاضي الذي يسهم هبذا الـشكل يف تطـور القـانون                 . صلحة العليا للطفل  امل

  .ويستبعد هذا املوقف أية إمكانية لتدخل عوامل متييزية يف تقدير القاضي لدى منح احلضانة. الوضعي

نحهما احلضانة علـى األوالد   ولقد أكدت حمكمة التعقيب أيضاً على املساواة املطلقة بني األبوين لدى م           
ولقد برزت املشكلة عندما دافع أحد التيارات عن فكرة تفيد بأن األم الـيت              . الذين نتجوا عن الزجيات املختلطة    

ولقد أعلنت حمكمة التعقيب يف . حتمل جنسية أجنبية وال تقيم يف تونس ال تستطيع أن ُتمنح احلضانة على أطفاهلا            
املصلحة العليا للطفل جيب أن تظل املعيار الوحيد " بصريح العبارة أن )٥(٢٠٠١ارس م/ آذار٢قرار الفت صدر يف 

اليت تـستثنيها حمكمـة     " االعتبارات األخرى "وهذه  ". رات األخرى املرعي يف منح احلضانة باستثناء كافة االعتبا      
وهذا املوقف خري مثال على     . التعقيب هي اعتبارات تتعلق باجلنسية األجنبية لألم وحمل إقامتها يف اخلارج ودينها           

 ٣ر للمادتني وهذا هو املعىن املباش. أن القانون التونسي يرفض أي متييز قائم على أساس اجلنس أو العرق أو الدين
  . من العهد٢٦و

  )٦املادة (احلق يف احلياة 

يرجى ذكر عدد السجناء احملكوم عليهم باإلعدام وما هي اجلرائم اليت ارتكبوها، وكذلك ما    - ٨
الفقـرة   (١٩٩١ونظراً إىل عدم تنفيذ أي حكم باإلعدام منذ عام          . هو عدد أحكام اإلعدام الصادرة غيابياً     

، هل تنظر تونس يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختيـاري الثـاين             )لطرف من تقرير الدولة ا    ١٤٢
  امللحق بالعهد؟

  :الرد

ومع ذلك فإن السياسة التشريعية سياسة تقييدية يف . يقر القانون التونسي عقوبة اإلعدام يف بعض اجلرائم
ىل اجملال الثقايف ذاته الذي تنتمـي إليـه         فالواقع أنه على النقيض من الكثري من البلدان اليت تنتمي إ          . هذا الصدد 

فعقوبة اإلعدام ال تصدر إال إذا رافقتـها ظـروف          . تونس، ال ُيعاقب دائماً باإلعدام على ارتكاب جرمية القتل        
  .مشددة مثل القتل العمد أو إذا سبق جرمية القتل االغتصاب

  ).نساء ٣ رجالً و٨٤( فرداً ٨٧ويبلغ عدد احملكوم عليهم باإلعدام حالياً 

  .، وهو يتوزع حسب طبيعة اجلرم١٩٩١ويظهر اجلدول التايل العدد الكلي للمحكوم عليهم باإلعدام منذ عام 

  
                                                      

، جملة فقه القضاء ٢٠٠١مارس / آذار٢ الصادر يف ٧٢٨٦احلكم رقم . الدائرة املدنية. حمكمة التعقيب )٥(
  .١٨٣، الصفحة ١، العدد ٢٠٠١والتشريع، 



CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1 
Page 21 

   عليهمعدد احملكوم  طبيعة اجلرائم
  ٤٦    جرمية القتل العمد مع سابق اإلصرار والترصد- 
  ١١    جرمية القتل العمد بعد االغتصاب- 
  ٥  عرض  جرمية القتل العمد بعد هتك ال- 
  ٢٥    جرمية القتل العمد اليت تتبعها سرقة ارُتكبت بعنف شديد- 

  ٨٧  اجملموع

  . فردا١٤ًعدد احملكوم عليهم باإلعدام غيابياً هو 

 من العهد التزاماً يقضي بإلغاء عقوبة اإلعدام إال أن تطبيقها حمدود جداً وتونس تسري ٦وال تفرض املادة 
  .يف هذا الدرب

 تونس على االنضمام إىل الربتوكول االختياري الثاين املتصل بالعهد، فإنه من اجلـدير              وفيما يتعلق بعزم  
  .باإلشارة إىل أن املداوالت جارية أساساً يف هذا الصدد

وقد أكد رئيس الدولة عدة مرات حتفظـه الـصريح إزاء           . ١٩٩١ومل جتر تونس أية إعدامات منذ عام        
 أكد الرئيس مبنتهى الوضوح يف مقابلة مع صحيفة فرنسية مـا     ٢٠٠٧  ديسمرب/ففي كانون الثاين  . مسألة اإلعدام 

  .أي أن تونس دولة ُملغية لعقوبة اإلعدام حبكم الواقع". لن أوقع إطالقاً على إعدام احملكوم عليهم باإلعدام: "يلي

  حظر التعذيب وضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واحلق يف احلرية واألمان،
  )١٠ و٩ و٧املواد ( ومعاملة السجناء

على الرغم من أن القوانني الوطنية اجلديدة حتظر توقيف األفراد واحتجازهم بصورة تعسفية               - ٩
، يدعى أن تلك املمارسات ما زالت قائمة وتـستهدف          ) من تقرير الدولة الطرف    ١٧٩ إىل   ١٦٧الفقرات  (

ويرجى أيضاً توضيح مـا إذا كانـت        . عليق على ذلك  يرجى الت . بصفة رئيسية املدافعني عن حقوق اإلنسان     
تشريعات الدولة الطرف وممارساهتا تسمح لكل شخص يَوقَّف أو يعتقل بالرجوع إىل حمكمة لكي تفصل دون                

.  من العهد  ٩إبطاء يف قانونية اعتقاله وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين وفقاً ملا جاء يف املادة                  
  ق الفرد يف توكيل حمامٍ يدافع عنه؟ وما هي شروط ذلك؟وهل ُيكفل ح

  :الرد

باإلضافة إىل املعلومات الواردة يف التقرير، من املالئم أن ُنذكِّر بأن التشريع الوطين حيظر توقيف األفراد                
عسفية فاالدعاءات القائلة بأن املدافعني عن حقوق اإلنسان يوقفون ويعتقلون بصورة ت. واحتجازهم بصورة تعسفية
والواقع أن املدافعني عن حقوق اإلنسان حيظون، مثلهم مثل مجيع املواطنني، بكافـة             . ادعاءات عارية عن الصحة   
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 ٦احلقوق اليت يكفلها هلم القانون مبا يتمشى مع مبدأ مساواة كافة املواطنني أمام القانون وهو مبدأ يرد يف الفصل 
  .من الدستور

قف أو ُيعتقل بطريقة غري قانونية احلق يف التقدم بشكوى إىل االدعاء            وعالوة على ذلك، فإن ألي فرد يو      
 من جملـة  ١٠٣وحتظر املادة . العام من أجل مالحقة مرتكب أو مرتكيب عمليات االعتقال أو االحتجاز التعسفي          

موظف العقوبات حظراً شديداً أي اعتداء على احلرية الشخصية لآلخرين، وتعاقب بالسجن ملدة مخسة أعوام أي               
  .حكومي يعتدي على احلرية الشخصية لآلخرين

وحترص السلطات التونسية كل احلرص على احترام األحكام التشريعية يف كل مرة تصدر فيها ادعاءات               
وتتمسك الدولة بأمن وحرية كافة املواطنني وهي ال تقف غري مبالية عندما . تفيد بوجود عمليات احتجاز تعسفي

وجتري النيابة العامة يف الغالب األعم زيارات مفاجئة إىل مراكز االعتقال . تجاز تعسفيُيعلن عن وجود حاالت اح
  .وتتحقق من حالة سجالت االعتقال وظروف االحتجاز

ومن اجلدير بالذكر أن أي شخص يوقف حيظى، كما أُشري إليه يف التقرير، بكافة الضمانات القانونيـة                 
  . اإلنابة القضائيةومنها التماس املساعدة من حمام يف حالة

وفيما يتعلق باالدعاءات املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان، فإن شخصاً واحداً يدعي بأنه من املدافعني 
  .عن حقوق اإلنسان اعُتقل بصورة تعسفية وفقاً هليئة دولية خالفاً لوجهة نظر تونس

 ١٨٨الفقرتـان   (ون   بشأن نظام السج   ٢٠٠١مايو  / أيار ١٤على الرغم من صدور قانون        - ١٠
يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن      . ظروف االعتقال تدعو إىل القلق     فإن   ) من تقرير الدولة الطرف    ١٨٩و

النتائج اليت تسفر عنها التحقيقات اليت جتريها جلنة التحقيق بشأن ظروف اإلقامة يف السجون وعن تـدابري                 
  ).ليها من تقرير الدولة الطرف وما ي١٩٥الفقرات (املتابعة املتخذة يف هذا الصدد 

  :الرد

  .، ُنقل اإلشراف على مؤسسات السجون من وزارة الداخلية إىل وزارة العدل وحقوق اإلنسان٢٠٠١يف عام 

 ١٤وتوخياً لتحسني ظروف االعتقال يف السجون، اعُتمدت قواعد جديدة مبوجب القانون الـصادر يف               
. أساسه ُيوزع املعتقلون حبسب جنسهم وأعمارهم وطبيعة جرائمهم املتعلق بنظام السجون وعلى ٢٠٠١مايو /أيار

وينص هذا القانون أيضاً على إعداد السجناء حلياة ما بعد السجن مفسحاً اجملال أمامهم لكي ميارسـوا عمـالً                   
دماجهم مأجوراً مبا يتمشى مع أحكام العهد، هذا من جهة، ولكي يتبعوا برناجماً تدريبياً من أجل إعادة تأهيلهم وإ

  .يف احلياة العملية من جهة أخرى

 جلنة حتقيـق يف     ٢٠٠٢ولقد ترسخ االهتمام الذي توليه تونس لألوضاع يف السجون إذ أنشئت يف عام              
. وأجرى األعضاء يف تلك املنظمة مقابالت مبنتهى احلرية مع عدة سجناء          . ظروف االعتقال يف السجون التونسية    
وتضمن التقرير الذي   . دته ظروف إقامتهم يف السجن يف السنوات األخرية       ولقد أكد السجناء التحسن الذي شه     
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يف العديد من املؤسسات اإلصالحية، وما تولد عنـها مـن           " اكتظاظ السجون "صدر عن اللجنة حتليالً لظاهرة      
  .مشكلة جتلت يف عدم كفاية عدد األسّرة وتأثرياهتا على املعتقلني على الصعيدين الصحي والنفسي

للجنة املذكورة آنفاً أيضاً تطور الربامج اخلاصة بتعليم السجناء األميني وتدريبهم املهين ناهيك             ودرست ا 
  .عن األنشطة الرياضية والثقافية اليت ُتنظم للسجناء

  .وجرى، يف هذا الصدد، صوغ توصيات اهلدف منها حتسني ظروف االعتقال بقدر أكرب

لجنة عقب زيارات قامت هبا ملختلف املؤسسات اإلصـالحية،      واستناداً إىل التوصيات اليت أعدهتا هذه ال      
  .أُقرت تدابري متيل إىل زيادة حتسني ظروف إقامة املعتقلني يف السجون وتيسري اندماجهم االجتماعي

  :وتشمل هذه اإلجراءات حتديداً ما يلي

  . إجراًء استثنائياًويعترب اإليقاف التحفظي. إعادة النظر يف وضع املتهمني الذين ينتظرون احملاكمة  *

تنفيذ تدابري إطالق السراح سواء أكان هذا األمر بكفالة أم من دوهنا بالنسبة للجرائم اليت ال متثل   *
  .خطراً على األشخاص وممتلكاهتم

االستمرار يف تطبيق القانون املتعلق بعقوبة أداء أعمال للمصلحة العامة بوصفها بديالً لعقوبـة                *
م، وذلك عن طريق توعية األشخاص املعنيني واملؤسسات اليت تـستقبل           السجن عن بعض اجلرائ   

  .املتهمني مبزايا هذا القانون وبأبعاده اإلصالحية

استكمال برنامج تعميم الوحدات الصحية املتعددة االختصاصات عن طريق تركيب هذا النوع              *
  .من املرافق يف السجنني اللذين ما زاال يفتقران إليها

اليت مل ُتزود هبا بعـد والبعيـدة عـن          السجون  يف   آالت التصوير باألشعة     تركيباإلسراع يف     *
  .املؤسسات االستشفائية

حتسني الظروف الصحية ودعم اإلطار الطيب وكادر األخصائيني يف علم النفس من أجل تـوفري                 *
  .إطار صحي ونفسي أفضل للمحتجزين

 عدد ممكن من السجناء به، ويضمن هلـم         مراجعة شروط العفو التأهيلي مبا يكفل انتفاع أكرب         *
  .مورد رزق دائم بعد خروجهم من السجن

  .للعاملني يف دوائر السجون واإلصالح) الرسكلة(تعزيز برنامج جتديد املعارف   *

إيالء جل االهتمام املطلوب لربامج التدريب املهين ولألنشطة الرياضية والثقافية لصاحل السجناء،              *
  .صة املوجهة للسجناء األمينيوبرامج التعليم اخلا
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السماح للقاضي املكلف بتنفيذ العقوبات داخل املؤسسات اإلصالحية بتكريس اهتمامه حصرياً             *
للمهام املوكلة إليه من أجل تعزيز دوره يف متابعة ظروف االعتقال يف السجون واإلشراف على               

ويف هـذا   . ق السراح املشروط  تنفيذ العقوبة باإلضافة إىل إمكانية انتفاع بعض السجناء بإطال        
 سجيناً بصورة مـشروطة يف      ٥٤٥اإلطار، فقد أطلق القضاة املكلفون بتنفيذ العقوبات سراح         

  .٢٠٠٣سياق عام 

  :ومن ناحية أخرى، توسعت عمليات تدخل القضاة املكلفني بتنفيذ العقوبات لتشمل مسائل عدة مثل ما يلي

اء أكان ذلك يف املؤسسات االستشفائية أو يف منازهلم، السماح لبعض السجناء بزيارة أقارهبم سو  - 
  .مبا ينسجم مع الشروط اليت ينص عليها القانون الساري

  .إمكانية االطالع على سجل العقوبات  -   

  .السماح لبعض السجناء باجتياز امتحانات البكالوريا أو املاجستري  -   

رهبم مبا يتفق مع الشروط املنصوص عليها       السماح لبعض املعتقلني باملشاركة يف مراسم تأبني أقا         - 
  .يف القانون الّساري

وباإلضافة إىل تلك اإلجراءات ومن أجل احلد من اكتظاظ السجون، أُنشئ العديد من السجون من قبيل                  
وُبنيت كذلك . سجن صفاقس بدالً من سجن صفاقس السابق وسجن املرناقية بدالً من سجن مدينة تونس السابق

  .يف كل من سجون برج الرومي وبرج العامري وسرس الصوافأروقة جديدة 

، وبلغ عدد مقصورات ٢٠٠٧ عام ٢٤ ٩٠٠ إىل ٢٠٠٣ عام ١٨ ٨٧٣وارتفع العدد الكلي لألسّرة من 
  . مرحاضا١ً ٥٢٠ صنبوراً وعدد املراحيض ٢ ١٦٠ مقصورة وعدد صنابري مياه الشرب ٧٩٠االغتسال 

  :عدة قد جتلى فيما يليوعدا ذلك فإن حتسن ما يقدم من املسا  

الفحوص الطبية املنهجية لدى قدومهم، وإنشاء وحدات طبية جمهـزة،          (حتسني املساعدة الطبية      - 
وتواجد طبيب مسؤول يعمل بدوام كامل وأطباء متخصصني بدوام جزئي، واالستشارات الطبية 

ج طيب خـارجي إىل  اجملانية، واألدوية والعالجات، ونقل املساجني املرضى ممن حيتاجون إىل عال       
  ).مستشفيات مدنية، والعناية الطبية والنفسية باحلوامل واألمهات الرضع وأطفاهلن

  .تعزيز طاقم األطباء واملساعدين الطبيني  -   
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 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  املهام

  ٥  ٥  ٦  ٣  ٣  أطباء أخصائيون
  ٣٠  ٣٠  ٢٨  ٣٠  ٢٦  طب عام

  ١٥  ١٥  ١٢  ١٧  ١٧  طلب عام  أطباء
  ٩  ٩  ١٢  ١٢  ١٢  أطباء أسنان متعاقدون مرتبطون بالضمان االجتماعيأطباء 

  ٣٦  ٣٦  ٣٧  ٣٤  ٣٦ أطباء أخصائيون  
  ١  ١  ١  ١  -   صيادلة

  ١٥  ١٥  ١٥  ٥  ٥  كبار التقنيني
  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  أطباء مساعدون

  ٢٤٠  ٢٢٧  ٢٢٢  ٢٠٢  ١٩٥  ممرضون

  .إقامة وحدات طبية يف سجن املرناقية، وقابس والناظور  -   

، ووحـدة طـب العيـون       )يف مجيع السجون  (وحدة عيادة سنية    : جتهيزات طبية حديثة  اقتنـاء    - 
، ) صـفاقس  -  املرناقية   - بيزرت  (، ووحدة تصوير باألشعة     ) مرناق -  برج العامري    - املرناقية  (

أجهـزة ختطـيط يف     (،  ) صفاقس -  سوسة   -  املرناقية   - برج الرومي   (ووحدة املعاجلة الفيزيائية    
  ).يف مجيع السجون(، وجهاز قياس الغلوكوز )يف مجيع السجون(ختطيط القلب ، وأجهزة )املرناقية

 ٢٠٠٦،  )١١٣ (٢٠٠٥،  )٤٣ (٢٠٠٤،  )١١٢ (٢٠٠٣: تقدمي العنايـة وعـالج املـدمنني        - 
)١٤٨ (٢٠٠٧، )١٥٩.(  

تآلف من أخصائيني مسؤولني    (حيصل السجناء على املساعدة النفسية      : حتسني املساعدة النفسية    - 
ل، والتكفل ببعض احلاالت اخلاصة، ودراسة احلاالت، وتنظيم جلـسات لدراسـة     عن االستقبا 

  ).حراك اجملموعة، وتنظيم قوافل من األخصائيني يف علم النفس

 طبيباً نفسياً خالل الفترة من      ١١جرى توظيف   (ومن أجل حتسني االستحقاقات النفسية لصاحل السجناء          
  ).٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣

إنشاء مكتـب اجتمـاعي يف كافـة        : (اعية واملساعدة يف وقت الحق    حتسني املساعدة االجتم    - 
السجون، وتشكيل جمموعة من أخصائيني مسؤولني عن االستقبال، وضمان اإلبقاء على الصالت 
العائلية، والتدخل اهلادف إىل تقدمي الدعم املادي إىل العائالت احملتاجـة، وإجـراء حتقيقـات               

إىل إعادة إدماج السجناء الذين أُطلق سراحهم، وتتعلق        ودراسات اجتماعية، والتدخل اهلادف     
املساعدة االجتماعية الالحقة بالسجناء الذين أُطلق سراحهم وهي ُتمارس بالتعاون الوثيق مـع             

  ).العائلة والسلطات اإلقليمية واحمللية واملنظمات واملؤسسات املعنية
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 علماء اجتماعيني خالل    ١٠جرى توظيف   ومن أجل حتسني االستحقاقات االجتماعية لصاحل السجناء،          
  .٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣الفترة من 

 ٩٢ ٠٣٦الزيارات اليت جترى من دون وجود حواجز حائلـة مشلـت            : متتني الصالت العائلية    - 
 ٢٠٠٥و، )١٩ ٠٨١ (٢٠٠٤، و )١٣ ٩٠٢ (٢٠٠٣: وهي تنقسم على النحو التايل    . معتقالً

  ).٢١ ٨١٧ (٢٠٠٧، و)٢٢ ١٢٨ (٢٠٠٦، و)١٥ ١٠٨(

، جيري يف إطار دورتني سنويتني تنفيذ نظام إعادة تأهيل السجناء الذي ُوضع هبدف تسهيل               ١٩٩٢ومنذ عام     
وهذا الربنامج يـستند إىل ثالثـة       ). نوفمرب/ تشرين الثاين  ٧يونيه ودورة جتري يف     / متوز ٢٥دورة جتري يف    (اندماجهم  

وينتهي هذا الربنامج   ). ماعي والنفسي، وإعادة التأهيل الثقايف    إعادة التأهيل املهين، وإعادة التأهيل االجت     (حماور رئيسية   
  .باختبارات هناية التدريب املهين، وبتسليم شهادات متنحها السلطات املختصة، وباحلصول على العفو الرئاسي

  عدد دورات برنامج إعادة التأهيل والشهادات املمنوحة للسجناء

  الشهادات  عيد تأهيلهمعدد السجناء الذين أُ
  السنة

 ددــع
 اجملموع الزراعة  الفنون  احلرف  اجملموع  النساء  الرجال الدورات

٢٠٠٣  ١٢٨  ٢٦  ٧٣  ٢٩  ١٣٠  ١  ١٢٩  ٢٤ 
٩٥  ٢٥  ١٢  ٥٨  ٥  ٢  ٩٣  ٢٥  
٢٠٠٤  ٤٢١  ١٤٧  ٥٩  ٢١٥  ٤٢١  ١٨  ٤٠٣  ٢٦ 
٢٣٩  ٥٩  ١٨  ١٦٢  ٢٣٩  ٣  ٢٣٦  ٢٧  
٢٠٠٦  ٥١٧  ١٢٧  ٥٢  ٣٣٨  ٥١٧  ١١  ٥٠٦  ٢٨ 
٣٠٦  ٨٠  ٢٤  ٢٠٢  ٣٣٢  ٤  ٣٢٨  ٢٩  
٢٠٠٧  ٣٢٠  ٧٤  ٤٠  ٢٠٦  ٣٣٥  ٦  ٣٢٩  ٣٠ 
٣٢٣  ٨٦  ٣٧  ٢٠٠  ٣٥٣  ٥  ٣٤٨  ٣١  
 ٢ ٣٤٩  ٦٢٤  ٣١٥  ١ ٤١٠  ٢ ٤٢٢  ٥٠  ٢ ٣٧٢  اجملموع العام

 يتاح لكافة السجناء األميني االخنراط يف برنامج وطين لتعليم الشبان منذ :برنامج تعليم الكهول  *  
  .ة الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني يف اخلارجوقد وضع هذا الربنامج بالتعاون مع وزار. ٢٠٠٠عام 
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  اجملموع  مرحلة تكميلية  مرحلة أساسية  السنة
٥٧٨  ٣٠٦  ٢٧٢  ٢٠٠٣  
٦٥٤  ٣٢٩  ٣٢٥  ٢٠٠٤  
٦٢٠  ٣١٨  ٣٠٢  ٢٠٠٥  
٧٠٤  ٣٧٤  ٣٣٠  ٢٠٠٦  
٧٣٠  ٣٢٤  ٤٠٦  ٢٠٠٧  

  ٣ ٢٨٦  ١ ٦٥١  ١ ٦٣٥  اجملموع الكلي

 للسجناء املسجلني يف مؤسسات التعليم الثانوي واجلامعي  ميكن:برنامج التعليم الثانوي والعايل  *
  :أن يواصلوا دراستهم وأن جيتازوا اختباراهتم بعد موافقة اإلدارة العامة للسجون واإلصالح

  التعليم  امتحانات البكالوريا
  العايل  املقبولون  املشاركون  السنوات

٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٥  

   بكالوريا فرنسية١+ 
١  
١  

٣  
  لتصّرف ماجستري يف ا- 
  ٢:  املرحلة الثانية- 

٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٦  

   بكالوريا فرنسية١+ 
٢  
١  

٣  
  ١:   ماجستري يف احلقوق- 
  ٢:   املرحلة األوىل- 

٢٠٠٥/٢٠٠٦  

٩  
   بكالوريا فرنسية١+ 

١  
١  

١٢  
  ١:   املرحلة الثالثة- 
  ٢:   املاجستري- 
  ١:   املرحلة الثانية- 
  ٨:   املرحلة األوىل- 

٢٠٠٦/٢٠٠٧  

١٢  
  ريا فرنسية بكالو١+ 

٢  
١  

١٤  
  ١: املرحلة الثالثة

  ٣:   املاجستري- 
  ٤:   املرحلة الثانية- 
  ٦:   املرحلة األوىل- 

  :الوسائل والتدابري الكفيلة باإلشراف واملتابعة

، )١ (٢٠٠٤: (زيارات مفاجئة أدهتا اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لدوائر السجون  - 
  )).٢ (٢٠٠٧، و)١ (٢٠٠٦، و)٢ (٢٠٠٥و
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  .زيارات متابعة تقوم هبا وزارة العدل وحقوق اإلنسان  -   

  .زيارات مراقبة ومتابعة يقوم هبا املدير العام للسجون واإلصالح  -   

  .زيارات تفتيشية عامة أو خاصة تنظمها اإلدارة العامة للسجون واإلصالح  -   

ذيب أو إساءة املعاملة على أيدي يرجى ذكر عدد الشكاوى املسجلة بسبب تعرض أفراد للتع  - ١١  
ويرجـى  . موظفي الدولة، وتقدمي معلومات عما تفضي إليه من حتقيقات ومالحقات وإدانات وتدابري تعويض          

تقدمي معلومات إضافية عن اآلليات اليت تسمح بتناول الشكاوى املرفوعة ضد موظفي الدولة بسبب ممارسة               
ويرجى بيـان درجـة     . احل اليت يكون فيها الفرد حمروماً من حريته       التعذيب أو إساءة املعاملة، يف مجيع املر      

وهل إمكانية زيارة أماكن االعتقال متاحـة للمنظمـات غـري           . استقالل تلك اآلليات على وجه اخلصوص     
  ؟احلكومية، وما هي شروط ذلك

  :الرد

راءات الكفيلة بردع   لكي يتدارك القانون التونسي إمكانية وقوع إساءات، جلأ إىل اختاذ ترسانة من اإلج            
وباإلضافة إىل ذلـك، أسـس   . كافة مرتكيب أعمال التعذيب وإساءة املعاملة اليت ميكن أن يقع ضحيتها السجناء         

  .القانون التونسي آلليات فاعلة حلماية حقوق اإلنسان لتكون سنداً للنصوص القانونية

فعول وهي تسمح بدراسـة الـشكاوى   والواقع أن العديد من اآلليات القضائية وغري القضائية ساري امل       
املرفوعة حبق موظفي الدولة بسب ممارسة التعذيب أو ضروب املعاملة السيئة يف كافة املراحل اليت يكون فيها الفرد 

  .حمروماً من حريته

ولقد مسحت هذه اآلليات للضحايا الذين تعرضوا لإلساءة ولالنتهاكات املنسوبة إىل عدد ال بأس به من                  
شرطة واحلرس الوطين وإدارة السجون، بتقدمي شكاوى ضدهم وبالشروع يف إجراءات قـضائية أمـام       موظفي ال 

  .احملاكم واحلصول على تعويضات عن األضرار اليت حلقت هبم

ومع أن الدولة التونسية ال متتلك لألسف معطيات إحصائية تسمح بتحديد عدد الـشكاوى املقدمـة حبـق                    
انون، فقد ظل نظام مجع املعطيات واإلحصائيات ال يغطي حىت فترة قريبـة إال القـضايا                املوظفني املكلفني بتطبيق الق   

املسجلة لدى احملاكم وليس مجيع الشكاوى، وتسمح دراسة السجالت القضائية بإحصاء عدد ال بأس به من القـضايا               
  .فة تتصل مبمارسة مهامهماليت أُحيل فيها موظفو الشرطة واحلرس الوطين ودائرة السجون إىل احملاكم بتهم خمتل

  اآلليات القضائية  - أوالً 

) موظفـون حكوميـون   (تبحث حماكم احلق العام قضايا يالحق فيها مرتكبو اجلرم أو املتواطئون معهم               
لقيامهم بأعمال عنف أو ضروب املعاملة السيئة أو إساءة استعمال السلطة، وهي ُتصدر حبقهم عقوبات قاسية إذا 

  .ثبتت التهمة عليهم
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وتربز القرارات الواردة أدناه فاعلية هذه اآلليات القضائية يف املسائل اجلنائية واملدنية على السواء، وعن                 
  .طريق إدانة املذنبني وتعويض الضحايا

 والذي   عن حمكمة االستئناف يف مدنني     ١٩٩٢يونيه  / متوز ١ الصادر يف    ٦٦٥١القرار رقم     *
 أشهر مع وقف التنفيذ عن أعمال       ٤ين بالسجن ملدة    حكم مبوجبه على أحد أعوان احلرس الوط      

  . من جملة العقوبات١٠١عنف ارتكبها موظف حكومي لدى ممارسة مهامه عمالً باملادة 

 تونس عن حمكمة االستئناف ب    ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٥ الصادر يف    ١١٢٠القرار رقم     *
وات عن أعمال عنف ارتكبوها      سن ٤ ملدة    بالسجن إدارة السجون حيكم على ثالثة موظفني من      

 ٢١٨ يف املائة وذلك عمـالً باملـادتني        ٢٠حبق معتقل مما سبب له إعاقة دائمة تتجاوز نسبتها          
 آالف  ٣٠٧ من جملة العقوبات، وحيكم القرار ذاته على الدولة أيضاً بدفع مبلغ مقداره              ٢١٩و

  .دينار كتعويض للضحية

حيكم على  عن حمكمة االستئناف بتونس ٢٠٠٢ أبريل/ نيسان٢ الصادر يف ٧٨٨القرار رقم   *
جروح ألحد األشخاص يف  عاماً للضرب املتعمد والتسبب ١٥أحد أعوان الشرطة بالسجن ملدة 

  . من جملة العقوبات٢٠٨ باملادة كون قد قصد ذلك عمالًدون أن ي أودى حبياتهمما 

حيكـم  ئناف بتونس    عن حمكمة االست   ٢٠٠٢أبريل  / الصادر يف نيسان   ١٥٤٦القانون عدد     *
 شهراً بسبب أعمال عنف جنم عنها إعاقة دائمة ١٦على أحد أعوان احلرس الوطين بالسجن ملدة 

 من القانون اجلنائي، وحيكم القرار على       ٢١٩ و ٢١٨ يف املائة عمالً باملادتني      ٢٠تتجاوز نسبة   
  . ألف دينار كتعويض للضحية١٨الدولة أيضاً بدفع مبلغ مقداره 

 حيكم   عن حمكمة االستئناف بتونس    ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٢ الصادر يف    ٢٦٤٥م  القرار رق   *
 شهراً عن أعمـال  ١٨على ثالثة من أعوان الشرطة بعقوبات بالسجن ملدة تترواح من سنة إىل         

  . من جملة العقوبات١٠١عنف ارتكبها موظف حكومي لدى ممارسته مهامه عمالً باملادة 

حيكم  عن حمكمة االستئناف بتونس      ٢٠٠٧فرباير  /باط ش ٢ الصادر يف    ١٠٣٧٢القرار رقم     *
 موظف حكومي ارتكبها دينار عن أعمال عنف ٥٠٠بغرامة مقدارها رئيس مركز الشرطة على 

  . من جملة العقوبات١٠١ باملادة لدى ممارسته مهامه عمالً

ا عمالً مببـدأ ازدواجيـة   إن املالحقة اجلنائية ال ختل حبق اإلدارة يف القيام بإجراءات تأديبية حبق موظفيه           
  .األخطاء اجلنائية والتأديبية، وخيضع مرتكبو هذه اجلنح عموماً أيضاً إلجراءات تأديبية بالفصل

وحيدد اجلدول التايل عدد أعوان الشرطة واحلرس الوطين وإدارة السجون املالحقني أمام القضاء التونسي                
  .٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٠يف الفترة من 
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  الذين صدر حبقهم حكمعدد األعوان   السنة
٥  ٢٠٠٠  
٧  ٢٠٠١  
١٠  ٢٠٠٢  
١٢  ٢٠٠٣  
٢٠  ٢٠٠٤  
٣٠  ٢٠٠٥  
١٥  ٢٠٠٦  
١١  ٢٠٠٧  

  ٩٥  القضايا اجلارية
  ٢٠٥  اجملموع

  :التوزيع حسب طبيعة اجلرم  *

  عدد القضايا  طبيعة اجلرمية
  ٨٠  إساءة استعمال السلطة والنفوذ املصحوب بالعنف  - ١
ني إىل العنف اجلسدي أو الشفهي لـدى        جلوء أحد املوظفني احلكوم     - ٢

  ممارسة مهامه
١٠٧  

  ٨  اللجوء إىل العنف ضد أحد املتهمني النتزاع اعترافاته  - ٣
  ٢  احلبس واالحتجاز التعسفي  - ٤
  ٨  ضروب متنوعة أخرى من اإلساءة  - ٥

  ٢٠٥  اجملموع

نح تعويضات بناًء علـى     ويف كل مرة يقر فيها القاضي بوجود حاالت من املعاملة السيئة، فإنه يقضي مب             
أي مـا   ( ألف دينار    ٣٠٧ املذكورة آنفاً، قُدرت قيمة التعويض مببلغ        ١١٢٠ففي القضية رقم    . مطالبة الضحايا 

  ). دوالر أمريكي٢٥٠  ٠٠٠يقرب من 

  آليات ذات طبيعة غري قضائية - ثانياً 
 لضحايا إساءة اسـتعمال الـسلطة       من اجلدير بالذكر أنه باإلضافة إىل احملاكم اجلنائية العادية اليت ميكن            

  :التوجه إليها، مثة آليات ذات طبيعة غري قضائية من قبيل ما يلي
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اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وهي تبحث يف الشكاوى والتظلمات اليت ترسل               - 
 إليها من أشخاص أو عائالت أشخاص يدعون بأهنم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، ومن مث             

  فإهنا ترسلها إىل السلطات املختصة من أجل الرد عليها مع ضمان متابعتها؛

الوحدات املسؤولة عن حقوق اإلنسان وهي تؤدي دور خاليا تستمع وتدرس وتتدخل لـدى                - 
الوزارات املعنية فعالً مثل وزارة العدل وحقوق اإلنسان، ووزارة الداخلية والتنمية االجتماعية،            

  .ووزارة اخلارجية

وعالوة على ذلك فإنه من اجلدير بالذكر أنه يف إطار التزام احلكومة التونسية باحترام حقوق األشخاص                  
 للجنة الدولية للصليب األمحر، وهي منظمة       ٢٠٠٥احملرومني من حريتهم، فإهنا مسحت مبوجب االتفاق املربم عام          

ومن . ت احلجز املؤقت وأماكن التوقيف    دولية معروفة حبيادها وخربهتا، بزيارة مؤسسات السجون وكافة وحدا        
 اتفاق بني احلكومة التونسية واللجنة الدولية للصليب األمحر مع ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٦أجل حتقيق هذا، أُبرم يف 
  .دخوله حيز النفاذ فوراً

 ٦١، أدت اللجنة الدولية للصليب األمحر       ٢٠٠٦ديسمرب  / حىت كانون األول   ٢٠٠٥يونيه  /ومن حزيران   
وخالل هذه  .  سجناً يف البلد   ٢٨ لثمانية عشر مركزاً للشرطة، وتسعة مراكز للحرس الوطين باإلضافة إىل            زيارة

ومـن  . الزيارات، أجرى املندوبون عن اللجنة الدولية للصليب األمحر آالف املقابالت من دون حضور الشهود             
.  زيارة للـسجون   ٣٢لصليب األمحر   ، أجرت اللجنة الدولية ل    ٢٠٠٧مايو  / حىت أيار  ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 

ويتجلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر أيضاً يف برامج التدريب املوجهة إىل قضاة احملـاكم وأعـضاء      
  .النيابة العامة وأعوان إدارة السجون

يتعرض املعارضون السياسيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان ألفعال املضايقة والتهديد بـل              - ١٢  
يرجى التعليق على ذلك، وعند االقتضاء، بيان التدابري . لتعذيب أو إساءة املعاملة على أيدي موظفي الدولةول

  .املتخذة لضمان مراعاة أحكام العهد يف املمارسة

  :الرد  

  .يوجد يف تونس تسعة أحزاب سياسية ستة منها ممثلة يف جملس النواب وهي متارس أنشطتها بشكل طبيعي  

 بأحزاب املعارضة، فإنه من اجلدير بالذكر أن األحزاب اليت تأسست مبقتضى القانون متارس              وفيما يتعلق   
  وحتظى األحزاب املمثلة يف جملس النواب على إعانـات عامـة لكـي             . أنشطتها بصورة طبيعية وتنشر صحفها    

  .تقوم بأنشطتها

لسياسية الذي ينص على أن ميـارس       وُتعامل التجمعات غري املعترف هبا وفقاً للقانون املتعلق باألحزاب ا           
الشكل اجلمهـوري للنظـام     "احلزب السياسي نشاطه يف إطار الدستور والقانون، وجيب عليه أثناء ذلك احترام             

وينص القانون أيضاً على أنه جيب على احلزب " وأسسه، ومبدأ سيادة الشعب واملبادئ املتعلقة باألحوال الشخصية
ال جيوز ألي "ويضيف القانون أنه ". عنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييزينبذ كل أشكال ال"السياسي أن 
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، أي "حزب أن يستند أساساً يف مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو براجمه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة       
س واعية لكل ما من     وتظل تون . أن تونس ملتزمة إذاً مبواجهة تسخري الدين حتديداً كأداة لتحقيق غايات سياسية           

  .شأنه أن يشجع على التعددية من دون التطرف وأن يعزز العملية الدميقراطية

وفيما يتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، مثة لفيف من املؤسسات اليت تدعي بأهنا تدافع عن حقـوق                   
  . املؤسساتكما هناك عدد ال بأس به من الرتاعات بني تلك املؤسسات أو حىت داخل هذه. اإلنسان

ويف مجيع األحوال، ال تركن الدولة إطالقاً إىل الالمباالة إزاء أي اعتداء مهما كان مصدره إذا ثَُبت أن                    
وأما الضحايا، فإن هلم مطلق . أعواناً من النظام ارتكبوا اعتداءات، وهي تتخذ ما يالئم من التدابري يف هذا الصدد

  .لتعويضالصالحية يف التقدم بشكوى واحلصول على ا

 من تقريـر الدولـة      ١٨٥ إىل   ١٨٠الفقرات  (يف إطار عملية مكافحة اإلفالت من العقاب          - ١٣  
، يرجى تقدمي بيانات عن العقوبات الصادرة خالل السنوات اخلمس املاضية مصنفة حسب التـهم               )الطرف

  .املوجهة ورتبة املوظف املعين

  :الرد  

كال اإلفالت من العقاب مستخدمةً كافة اآلليات الـضرورية         تثابر احلكومة التونسية على مكافحة كافة أش        
حلماية حقوق اإلنسان، ومنها آليات املراقبة والتفتيش حتديداً، وميسرةً حتقيق العدالة للضحايا بطريقة تسمح بـضبط                

  .ةكافة أشكال إساءة استعمال السلطة ومجع الدالئل على ذلك وتقدمي مرتكبيها إىل السلطات القضائية املختص

وتكون سبل االنتصاف احمللية حبق األعوان املكلفني بتطبيق القانون ممن تثبت التهم عليهم يف هذه اجلرائم           
  .فاعلة وفعلية وهي ذات طابع قضائي وإداري على السواء

  :العقوبات اجلنائية  )أ(  

 موظفي إنفاذ    العقوبات اجلنائية الصادرة حبق    ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٠لقد اختلفت خالل الفترة من عام         
  .القانون من الغرامة إىل السجن لعدة سنوات كما ُبيِّن سلفاً

  :العقوبات اإلدارية  )ب(  

إن املالحقات التأديبية حبق موظفي إنفاذ القانون ممن تثبت عليهم هتم باإلساءة تفسح اجملال أيضاً أمـام                   
وان قوى النظام يف ارتكـاب خمالفـات         فرداً من أع   ١٢٠وهبذا الشكل أُقرت مسؤولية     . تطبيق عقوبات إدارية  

  .وترواحت العقوبات بني الفصل النهائي، والفصل املؤقت والتحذير. تأديبية

  املتعلقة بعدد األعوان من إدارة الـسجون الـذين صـدرت حبقهـم             ويقدم اجلدول التايل اإلحصاءات       
  :عقوبات تأديبية
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 طبيعة العقوبات

  السنة

  اجملموع ليق عن العملالتع  التوبيخ  التحذير  التنبيه

٢  ١  ١  -   -   ٢٠٠٣  
٩  ٤  ٤  -   ١  ٢٠٠٤  
٩  ٢  ٣  ١  ٣  ٢٠٠٥  
١  ١  -   -   -   ٢٠٠٦  
٢  ١  ١  -   -   ٢٠٠٧  
  ٢٣  ٩  ٩  ١  ٤  اجملموع

  )١٤املادة (عادلة حماكمة احلق يف 

هل حيظر القانون التونسي االستناد إىل بيانات أُديل هبا حتت التعذيب أو إساءة املعاملة كأدلة            - ١٤  
  يف الدعاوى؟إثبات 

  :الرد  

حيظر القانون التونسي االستناد إىل بيانات أديل هبا حتت التعذيب أو إساءة املعاملة كأدلـة إثبـات يف                    
وهذا مبدأ عام يف القانون يفيد بأن أية شهادة ُتنتزع بالعنف هي باطلة بطالناً مطلقاً كما يؤكد عليه                  . الدعاوى

أو ) من يقع ضحيته  (من شأنه إحداث أمل ببدن      "العنف على أنه كل ما      القانون التونسي الذي يتوسع يف تعريف       
  ".اضطراب معنوي له بال يف نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر

االعتراف أمر يترك تقديره " من جملة اإلجراءات اجلنائية تنص على أن ١٥٢وعالوة على ذلك، فإن املادة   
  ".شأنه شأن أي دليل ثبويت للقاضي

، قررت الدائرة اجلنائية يف حمكمة التعقيب أن ما يـستوجب           ١٩٧٤فرباير  / شباط ٢٥ويف قرار صدر يف       
  .التعقيب هو احلكم الذي يسقط مناقشة االفتراضات اليت من شأهنا أن تثبت أن االعتراف غري صاحل

  )١٩املادة (حرية الرأي والتعبري 

لرقابة على الرغم من وجود تشريعات تضمن حريـة  تفيد التقارير بأن الصحافيني خيضعون ل   - ١٥  
يرجى التعليق على تلك املعلومات، وعند االقتضاء،       ). ٢٨٩- ٢٦٠الفقرات  (طِّالع يف تونس    االطْالع و اإل

  .بيان التدابري املتخذة لضمان مراعاة أحكام العهد يف املمارسة

  :الرد  

  . اإلطْالع واالطِّالع يف هذا الصدديكفل القانون التونسي واجلهاز التشريعي بكليته احلق يف  
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وقد انعكس ذلك   . ومثة دينامية تترسخ شيئاً فشيئاً، ورغبة من الدولة يف تشجيع تعديدية وسائط اإلعالم              
 اليت ألغت االلتزام باإليداع القانوين ملنشورات الصحف        ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٩يف إصالح جملة الصحافة يف      

  . منها أم الدورية أم اجملالت الدوريةالوطنية سواء اليومية 

. وجتلى غىن املشهد اإلعالمي التونسي يف تطور املنشورات الصحفية على اختالف أنواعها تطوراً مطرداً               
  :وتسمح األمثلة التايل ذكرها بإبراز هذا األمر

سـبوعية  عادة ما ُتصدر كافة أحزاب املعارضة تقريباً مبنتهى احلرية صحفاً أ          : صحف املعارضة   - 
  :وميكن ذكر الصحف التالية. وتراعي هنجاً حراً وناقداً متاماً يف كتابة االفتتاحيات

  .للحزب الدميقراطي التقدمي" املوقف"صحيفة   - 

  .للمنتدى الدميقراطي للعمل واحلريات" مواطنون"صحيفة   - 

  .حلركة التجديد" الطريق اجلديد"صحيفة   - 

  .يني االشتراكينيحلركة الدميقراط" املستقبل"صحيفة   - 

  .حلزب الوحدة الشعبية" الوحدة"صحيفة   - 

  . للحزب االجتماعي التحرري" األفق"صحيفة   - 

  .لالحتاد الدميقراطي الوحدوي" الوطن"صحيفة   - 

ولقد تداركت  . ويظل االفتقار للوسائل املادية واملالية اليت حتتاج إليها صحف الرأي عائقاً أمام تطورها              
  .ذا النقص إذ قدمت اإلعانات إىل وسائط اإلعالم التابعة لألحزاب السياسية املمثلة يف الربملانالسلطات العامة ه

وتقرر هبذا الشكل مؤخراً زيادة اإلعانة املخصصة لصحف األحزاب السياسية اليت تنشر صحفها يومياً أو   
.  يف املائة٣٣,٣، أي بزيادة قدرها  ألف دينار يف السابق١٨٠ ألف دينار بدالً من ٢٤٠أسبوعياً إىل مبلغ مقداره 

   ألف دينـار بـدالً      ٦٠أما بالنسبة لألحزاب السياسية اليت تصدر صحفها شهرياً، فقد ارتفعت قيمة اإلعانة إىل              
   ١ويسري مفعول هذه الزيـادات اعتبـاراً مـن          .  يف املائة أيضاً   ٣٣,٣ ألف دينار، أي بزيادة مقدارها       ٤٥من  

  .٢٠٠٨يناير /كانون الثاين

وفيما يتعلق بوسائط اإلعالم املسموعة منها واملقروءة، ومن أجل تعزيز التعددية الـسياسية، مسحـت                 
باإلضافة إىل العديد من اإلذاعات الوطنيـة اجلهويـة يف          " حنبعل"احلكومة بإطالق حمطة تلفزيونية جديدة امسها       

  .القطاع اخلاص

  .أعقاب انتخابات حرةوعالوة على ذلك، أُنشئت حديثاً نقابة للصحفيني يف   
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وهي نامجة عن العوائق املفروضة واألفكار      . وجتدر، من ناحية أخرى، اإلشارة إىل استمرار أوجه النقص          
  .السلبية اليت تعيق دوماً سبل وصول الصحفيني إىل مصادر املعلومات

خمتلفة أمهها غياب املبادرة فالرقابة الذاتية اليت تعترب من خملفات املمارسات القدمية للرقابة تتجلى يف أوجه   
  .وانتظار التوجيهات الصادرة عن املسؤولني يف الترتيب اهلرمي لدى الصحف

ولقد أثار هذا الوضع الذي استدام اهتمام السلطات اليت بذلت كل ما يف وسعها لتداركه هبدف القضاء                   
  .لنقد البنَّاءعلى اجلمود ورفع احلواجز املفروضة على صحافة حتلت باجلرأة وااللتزام وا

إن بعض مواقع اإلعالم التونسية أو بعض الصحف اإللكترونية ومواقع األحـزاب الـسياسية                - ١٦  
واملنظمات غري احلكومية أو وسائط اإلعالم األجنبية اليت تنشر معلومات تنتقد فيها احلكومة التونسية وأحـوال                

عليق على ذلك، وعند االقتضاء، بيان ما إذا كانـت          يرجى الت . حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين، ُتعاق بانتظام      
ـ  ٢٠٠١ لسنة   ١عدد  قانون  تلك املمارسات مطابقة ألحكام جملة االتصاالت الصادرة مبقتضى ال          ١٥ؤرخ يف   امل

  ؟) من تقرير الدولة الطرف٢٨٩ إىل ٢٧٨الفقرات ( من العهد ١٩ وألحكام املادة ٢٠٠١يناير /كانون الثاين

  :الرد  

وهذا النظام هو نظام حر يشجع . لكترونية حرة وال ختضع ألية قيود مبوجب جملة االتصاالتالصحافة اإل  
فاملواقع اليت . إال أنه مثة مواقع ال تدافع عن حقوق اإلنسان ال بل إهنا تسيء إليها. على إقامة مواقع على اإلنترنت

 املواقع اليت حترض على احلقد العنصري، ال        تشجع على الولع اجلنسي باألطفال، أو املواقع اإلرهابية أو غريها من          
  .ُتقابل من املسؤولني يف تونس وال يف غريها من البلدان بعدم اكتراث

  يرجى التعليق على احلكم اجلديد يف اجمللة االنتخابية الذي يـستند إىل القـانون األساسـي            - ١٧  
ـ ماحلفتـرة   خالل   كل تونسي ر على   ظ حي  الذي ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٤ املؤرخ   ٢٠٠٣ لسنة   ٥٨رقم   ة ل

،  ضدهأولالنتخابات الرئاسية  مرشح  صاحل  ل أجنبية حمطة إذاعية أو قناة تلفزة    اإلعراب عن رأيه يف     نتخابية  الا
، ويرجى بيان مدى مراعاة هذا احلكم )قدرها مخسة وعشرون ألف دينار" خبطية"يعاقب كل من خيالف ذلك (

   من العهد؟١٩للمادة 

  :الرد  

ثالثاً من اجمللة االنتخابية على أي شخص، خالل املدة االنتخابية، استعمال حمطة إذاعية أو  ٦٢حتظر املادة   
قناة تلفزية خاصة أو أجنبية أو باخلارج، وذلك قصد التحريض على التصويت أو االمتناع عن التصويت لفائدة                 

ذكورة لغرض الدعاية االنتخابية    وحتظر هذه املادة أيضاً استعمال احملطات والقنوات امل       . مرشح أو قائمة مرشحني   
  .وتعاقب خبطية قدرها مخسة وعشرون ألف دينار أية خمالفة للمحظورات املذكورة سابقاً. خالل املدة االنتخابية

ومن املناسب يف هذا .  من العهد الذي يكفل حرية الرأي والتعبري١٩وتنسجم أحكام هذه املادة مع املادة   
ارسة حرية التعبري اليت تظل حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، واسـتعمال وسـائط              الصدد مراعاة الفوارق بني مم    
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فعـدم  . اإلعالم األجنبية املسموعة واملقروءة أثناء احلمالت االنتخابية، وهو استعمال حمدد بإطار قانوين خـاص             
عطي أفضلية ملرشح أو لعدة استخدام وسائط اإلعالم األجنبية املسموعة واملقروءة استخداماً متكافئاً من شأنه أن ي

ومن شأن هذا الوضع أن يلحق ضرراً مببادئ املساواة بني املرشحني ويـسيء إىل              . مرشحني على حساب غريهم   
  .العملية الدميقراطية يف حد ذاهتا

ينسجم متاماً مع الوجه     ثالثاً   ٦٢ومن املالئم عالوة على ذلك اإلشارة إىل أن احلكم الذي تفرضه املادة               
  .ي حصراً للعملية االنتخابيةالسياد

  )٢١املادة (احلق يف التجمع السلمي 

تقيِّد سلطات الدولة الطرف حرية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف التجمع بأساليب شىت من                - ١٨  
يرجى التعليق على ذلك، . بينها تطويق مكاتب املنظمات غري احلكومية وحظر دخول األحياء ملنع االجتماعات

  . من العهد٢١ضاء، بيان التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها لضمان مراعاة أحكام املادة وعند االقت

  :الرد  

ويف هذا الصدد،   . حرية التجمع وهي ُتمارس وفق الشروط احملددة يف القانون        ) ٨املادة  (يكفل الدستور     
م االجتماعات العامة واملواكب     املتعلق بتنظي  ١٩٦٩يناير  / كانون الثاين  ٢٤ الصادر يف    ٤- ٦٩فإن القانون عدد    

وميكن أن تعقد من    . واالستعراضات واملظاهرات والتجمعات ينص يف فصله األول على حرية االجتماعات العامة          
إذ جيب اإلعالن مسبقاً عنها، وجيب أن : بيد أنه ينبغي احترام بعض اإلجراءات التالية. دون احلاجة إىل إذن مسبق

  .ل عنه مكلف حبفظ النظام وحظر أي مساس بالقانونيكون لكل اجتماع مكتب مسؤو

  . من العهد٢١وتتمشى هذه األحكام مع املادة   

ومثة توجه من الدولة إلفساح األماكن العامة للمنظمات غري احلكومية واألطراف السياسية للمعارضة إذا        
مة العفو الدولية مؤخراً مؤمتره     فعلى سبيل املثال، نظم فرع منظ     . كانت هذه االجتماعات حتترم القانون الساري     

  واألمر ينطبق كذلك على اجمللس الوطين للحزب الدميقراطي التقدمي الذي التـأم            . حبرية يف أحد األماكن العامة    
وعالوة على ذلك، نظمت حركة التجديد سلسلة من املؤمترات واللقـاءات يف الـساحات         . يف أحد فنادق البلد   

  .العامة، من دون عوائق

مـا  اجتماعاً  جى تقدمي معلومات أدق بشأن املعايري املطبقة واليت ميكن مبوجبها اعتبار أن             ير  - ١٩  
ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت توجد سبل للـتظلم يف حـال رفـض               . خمالفاً للقانون أو يهدد األمن العام     

ءات عـن   ويرجى تقدمي إحصا  . السلطات اإلذن بعقد االجتماع، وإن وجدت، كيف تتخذ تلك اإلجراءات         
السنوات اخلمس املاضية بشأن عدد االجتماعات اليت أعلن أهنا غري قانونية، واسم املنظمات، وأسباب عدم               

  .اإلذن بعقد االجتماع، واسم اهليئات أو السلطات اليت اشتركت يف اختاذ القرار
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  :الرد  

  .إن املعايري املطبقة هي معايري ينص عليها القانون  

ورمبا كان األمر يتعلق . إال أن عدد االجتماعات غري القانونية حمدود جداً.  ذلكوال تتوفر إحصاءات عن  
حيث إن أهدافه وبراجمه تـدخل يف إطـار         " املؤسسة الدولية لدعم السجناء السياسيني    "بتجمع ُيطلق عليه اسم     

  .اإلنساناألنشطة اليت متارسها اجلماعات اإلسالمية حتت غطاء التجمع الذي يطالب بالدفاع عن حقوق 

ومن املمكن ضمان سبل االنتصاف لـدى احملكمـة         . فالقرار الذي حيظر إقامة اجتماع عام قرار هنائي         
  .اإلدارية إزاء أي جتاوز حلدود السلطة

  )٢٢املادة ( حرية تكوين اجلمعيات

ن سلطات الدولة الطرف تضع، يف املمارسة وخالف املنصوص عليه يف التشريعات الوطنية             إ  - ٢٠  
رفض منح إيصال ( من العهد، عقبات عديدة ٢٢مة لتسجيل اجلمعيات وكذلك خالف ما ورد يف املادة الناظ

أمام املدافعني عـن    ) يؤكد إعالن إنشاء اجلمعية، عدم احلصول على رد بعد إيداع النظام األساسي للجمعية            
 بشأن عـدد    مفصلةمات  يرجى تقدمي معلو  . حقوق اإلنسان هبدف احليلولة دون االعتراف هلم بصفة اجلمعية        

طلبات التسجيل املقدمة لتكوين مجعيات للدفاع عن حقوق اإلنسان، وما هي املهلة الالزمة إلمتام التـسجيل   
  .وعدد الطلبات املرفوضة وأسباب الرفض

  :الرد  

  .طهالقد حدد القانون املتعلق بتكوين اجلمعيات إطاراً قانونياً حيكم دستور تكوين اجلمعيات وممارستها لنشا  

 من هذا القانون على األشخاص الراغبني يف تكوين مجعية أن يودعوا لدى مقر الوالية               ٣ويفرض الفصل     
  . ويسلّم إيصال باالستالم. أو املعتمدية اليت يقع فيها مقر اجلمعية، إعالناً وقائمة بأمساء املؤسسني وهوياهتم

  .طلباً ٤٧ويبلغ عدد طلبات تكوين اجلمعيات اليت جيري دراستها   

وهبذا، فإن اجمللس . وحيق للجمعيات اليت ترفض طلباهتا أن تقوم بالطعن أمام حمكمة إدارية يف ذلك الرفض  
الوطين للحريات يف تونس قد تقدم بطعن لتجاوز حدود السلطة لدى احملكمة اإلدارية ضد القرار القاضي برفض                 

  .وهذا الطعن هو قيد الدراسة. التأسيس

  )٢٧املادة (تمني إىل أقليات حقوق األشخاص املن

يرجى البيان بدقة ما إذا اختذت تدابري أو كان         . الرببر حبماية وتعزيز ثقافتهم ولغتهم    يطالب    - ٢١  
  . من العهد٢٧من املزمع اختاذها لضمان بقاء الثقافة الرببرية وتطورها عمالً باملادة 
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  :الرد  

.  صلب سكان تونس عناصر جاءت من اخلـارج  ومع ذلك اندجمت يف   . إن األصل العرقي لتونس بربري      
  وخالفاً ملا حيدث يف أمـاكن أخـرى،        . ومل تظَهر إطالقاً أية مطالبة من الداخل تنادي حبقوق خاصة لفئة معينة           

  .ومن املُستغرب أن ُيطرح سؤال كهذا فيما يتعلق ببلد متماسك عرقياً. ال تشهد تونس ظاهرة األقلية العرقية

تؤكد التزامها حبماية األقليات يف كافة أحناء املعمورة مبا ينسجم مع القانون الدويل،        وترغب تونس، اليت      
  .يف أن تلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة الوقائع القائمة وليس افتراض وجودها على أساس نشاط ال يعنيها

  نشر املعلومات اخلاصة بالعهد

ي الدولة، وال سيما للقـضاة ومـوظفي        يرجى تقدمي معلومات بشأن التدريب املقدم ملوظف        - ٢٢  
  .الشرطة بشأن أحكام العهد

  :الرد  

املعهد العايل للقضاء، واملدرسة العليا ألعوان (تؤمن املؤسسات املتخصصة املكلفة بتدريب موظفي الدولة   
  .تعليماً يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية) إدارة السجون، ومدرسة أعوان األمن الوطين

 بشأن تعليم ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٦ا يتعلق بتدريب القضاة، ينص قرار صدر عن وزارة العدل يف وفيم  
التـدريب  "مادة حقوق اإلنسان يف إطار التدريب والتأهيل يف املعهد العايل للقضاة، يف مادته األوىل علـى أن                  

وهتدف هذه الدروس   .  حقوق اإلنسان  والتأهيل يف املعهد العايل للقضاء يشمل يف مواده الرئيسية دروساً يف جمال           
إىل تعزيز املعارف بشأن االتفاقيات الدولية، والتوصيات ومبادئ السلوك الصادرة عن األمم املتحدة واملنظمـات     

وهتدف تلك الدروس ومـا  . اإلقليمية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، ومعرفة آليات احلماية الدولية والقانون املقارن     
 عملية مثل إصدار أحكام على أساس اخلربة وغري ذلك من التقنيات التدريبية إىل تطوير احلس يتصل هبا من متارين

ُتدرس " من القرار ذاته ٢ووفقاً للمادة ". البشري باملعايري الدولية اهلادفة إىل ضمان حقوق املتقاضني وإقامة العدل
لصكوك القانونية اليت تعىن حبقوق اإلنسان، ويعاجل الفصل األول ا. مادة حقوق اإلنسان على فصلني من ستة أشهر

  :أما الفصل الثاين فإنه يعاجل آليات محاية حقوق اإلنسان على النحو التايل

  :دراسة الصكوك الدولية اليت ُتعىن حبقوق اإلنسان كاآليت  )أ(  

 ذلك من   وغري) الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان   (االتفاقيات الدولية اليت اعتمدهتا األمم املتحدة         - ١  
  ؛)اإلعالنات، واملبادئ التوجيهية، واملبادئ ومدّونات السلوك(الوثائق واملستندات الدولية 

مناذج االتفاقيات اإلقليمية املعتمدة على الصعيد العريب واإلسالمي واألفريقي، واملعتمدة كذلك             - ٢  
  .على الصعيد األورويب واألمريكي
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يف إطار األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة والتنظيم ) ١: (وذلكدراسة آليات محاية حقوق اإلنسان   )ب(  
يف إطـار   ) ٢(الدويل للعمل باإلضافة إىل املنظمات اإلقليمية ودراسة عالقتها مع النظام القانوين والقضائي الـوطين؛               

  ".ومحايتهااملنظمات غري احلكومية عن طريق إبراز دور تلك املنظمات فيما يتعلق بنشر مبادئ حقوق اإلنسان 

ويف إطار التدريب املستمر للقضاة الذين ميارسون مهامهم، ينظم املعهد العايل للقضاء ندوات وحلقات                
حقوق الضحايا، وحقوق اإلنسان، والسلطة القضائية وحقوق اإلنسان، وحقوق "دراسية تتعلق مبواضيع من قبيل    

نايات وحقوق اإلنسان، وتونس وحقوق اإلنسان،      اإلنسان يف القانون التونسي، واجمللس الدستوري، وقاضي اجل       
واملرأة والقانون، واملرأة واحلداثة، واملساعدة القضائية، وآليات محاية األطفال يف القانون التونسي، وحقوق األسرة 

 ٦٣/٢٠٠٤يف جملة القانون الدويل اخلاص، ومحاية املعطيات الشخصية عن طريق تطبيق القانون األساسي عـدد                
  ".، واملصلحة العليا للطفل يف التشريع والعدل٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٧يف الصادر 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن بعض مواضيع األطروحات اليت قدمها القضاة املتدربون يف هناية املرحلة الدراسية   
هيئات للمعاهدات، وقانون السجون اجلديـد وحقـوق        :  تشمل ما يلي   ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠١خالل السنوات من    

نسان، وإضفاء البعد اإلنساين على العقوبات يف النظام اجلنائي التونسي، واآلليات غري القضائية الوطنية املسؤولة اإل
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملعـايري الوطنيـة          ١٢عن محاية حقوق اإلنسان، والتعليقات بشأن املادة        

تونسي وحقوق اإلنسان، واالتفاقيات الدوليـة بـني القـانون          والدولية لإلجراءات اجلنائية العادلة، والدستور ال     
  .والقضاء يف تونس

وأما مدرسة أعوان األمن الوطين واملدرسة العليا ملوظفي إدارة السجون فهما تعمالن من جهتهما علـى           
قات بث الوعي حبقوق اإلنسان لدى الكوادر واملوظفني يف مرافق السجون واإلصالح، وذلك من أجل حتسني العال

  .القائمة بني املوظف األمين واملواطن ناهيك عن اخلدمات املقدمة إىل السجناء

وتتوزع مضامني التدريب املتاح ملوظفي وكوادر األمن الوطين فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان واحلريـات                 
  :األساسية على الشكل التايل

  األسس احلضارية حلقوق اإلنسان؛  - 

  ماية حقوق اإلنسان؛اآلليات الدولية والوطنية حل  - 

  تطور التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف تونس؛  - 

  املبادئ األساسية الستعمال القوة من جانب أفراد األمن؛  - 

  قواعد السلوك املتعلقة باملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛  - 

  ؛) االحتجاز واالعتقال االحتياطيأثناء(ضمان السالمة اجلسدية للفرد يف التشريع التونسي   - 

  محاية حقوق املرأة والطفل وكبار السن؛  - 
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  .محاية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة  - 

وعالوة على ذلك، تنظم املدرسة الوطنية للسجون واإلصالح حلقات تدريبية يف جمال حقوق اإلنـسان                 
  :موجهة للكوادر وللموظفني املذكورين أدناه

  ؛)تدريب تطبيقي( املتدربون املالزمون  - 

  ؛)تدريب أساسي(الطالب الذين يشكلون جزءاً من الكادر املدين   - 

  ؛)تدريب أساسي(الطالب الذين يشكلون جزءاً من كادر األفراد النظاميني   - 

  ).تدريب متخصص(الكوادر واملوظفون التابعون إلدارة السجون واإلصالح   - 

  :ة العامة للسجون واإلصالح وفقاً للمواضيع التاليةويدير هذه الدورات كوادر من اإلدار

  ؛)١٠/١٢/١٩٤٨(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   - 

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية   - 
  أو املهينة؛

  ية؛احلقوق واحلريات املذكورة يف دستور اجلمهورية التونس  - 

  املعاملة اإلنسانية للسجناء واحترام كرامتهم؛  - 

  السلوك احلضاري؛  - 

  .حقوق الطفل  - 

ولتمكني املوظفني املتدربني وطالب املدرسة الوطنية للسجون واإلصالح من اكتساب املعارف القانونية              
اضرات تتعلق حبقوق  حم٢٠٠٨- ٢٠٠٧الالزمة حلسن أداء مهامهم، برجمت املدرسة الوطنية خالل السنة الدراسية 

  .اإلنسان، واألشكال البديلة للعقوبة، وعن القضاة املكلفني بتطبيق العقوبات، وجملة محاية الطفل

يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نشرت معلومات عن العهد وعـن املالحظـات                  - ٢٣  
يرجى تقدمي معلومات عن مشاركة . اخلتامية السابقة اليت قدمتها اللجنة وكذلك عن عملية تقدمي هذا التقرير  

  .ممثلي اجملتمع املدين يف إعداد التقرير املشار إليه
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تونس مل تكتِف بنشر املعلومات املتعلقة بالصكوك األساسية حلقوق اإلنسان وحتديداً العهد، بـل إهنـا                  
ملراحل املختلفـة للتعلـيم     أدخلت مقتطفات من تلك الصكوك على الكتيبات املدرسية دون استثناء مبا يشمل ا            

  .االبتدائي والثانوي واجلامعي

  ويعترب نشر هذه املعلومات يف الوقت ذاته جزءاً من برامج التدريب والرسكلة ملختلف الفئات املهنيـة،                  
ال سيما القضاة واحملامون املكلفون بإنفاذ القانون، وطاقم املوظفني يف هيئات السجون، وطاقم املوظفني يف جمال                

  .صحة ومنهم األطباء النفسيون واألخصائيون االجتماعيون وما إىل ذلكال

وأما بالنسبة للمالحظات اخلتامية السابقة اليت أبدهتا اللجنة، فمن اجلدير بالذكر أهنا قد ُعممت علـى                  
  .الدوائر الوزارية املعنية وهي متاحة لعامة الناس على اإلنترنت

ذا التقرير ليتشاور فيه أعضاء اجملتمع املدين، من املالئم أن نشري إىل            وأخرياً، وفيما يتعلق بعملية عرض ه       
أنه قد ُنظمت اجتماعات داخل هيئات املنسق العام حلقوق اإلنسان وذلك مبناسبة إعداد التقرير الوطين املتعلـق                 

هذا الـصدد   واسُتشري يف   . باالستعراض الدوري الشامل والذي ُيعرض على جملس حقوق اإلنسان يف الوقت ذاته           
اهليئـة  (، والقضاة )االحتاد العام التونسي للشغل(العديد من املؤسسات وال سيما املنظمات غري احلكومية للعمال         

، واملدافعني عـن    )نقابة الصحفيني التونسيني  (، والصحفيني   )نقابة احملامني التونسيني  (واحملامني  ) التونسية للقضاء 
اهلالل األمحر التونسي، وهيئة إعادة إدماج      ( والطفل واألشخاص املعوقني     حقوق اإلنسان مبا يف ذلك حقوق املرأة      

السجناء احملررين، واالحتاد الوطين للمرأة التونسية، ومجعية النساء الدميقراطيات، واجلمعية التونسية لألمهـات،             
طفل، واالحتاد التونسي ومركز البحوث والدراسات والتوثيق واملعلومات بشأن املرأة، واجلمعية التونسية حلقوق ال  

باإلضافة إىل الربملانيني سواء مـن األغلبيـة أم مـن           ) إخل... للتضامن االجتماعي، واالحتاد الوطين للمكفوفني،      
  .إخل... املعارضة، وأساتذة اجلامعات 
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