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(A)     GE.07-45791    181207    181207 

 املعنية حبقوق اإلنسانة اللجن
                       الدورة احلادية والتسعون

       ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٢  -       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٥      جنيف، 

 نبغي تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوريقائمة املسائل اليت ي
 (CCPR/C/TUN/5) اخلامس املقدم من تونس

 اإلطار الدستوري والقانوين لتنفيذ العهد
 )٢املادة (

                       من دستور اجلمهورية      ٣٢ُ                                                                             ُيرجى توضيح كيف مت، خالل الفترة املشمولة يف هذا التقرير، إعمال الفصل              - ١
                                                ؟ وهل مت االحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام         "          ً              أقوى نفوذاً من القوانني    "                                      التونسية، الذي يقضي بأن املعاهدات      

                                                                                          ً                       احملاكم أو السلطات اإلدارية؟ وإن مت، ما هي اإلجراءات املتبعة والنتائج اليت أسفرت عنها؟ ويرجى أيضاً توضيح                 
  .     العهد                                                                             ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف إمكانية االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق ب

     قرار  (                                                                                                هل اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية تليب الشروط املنصوص عليها يف مبادئ باريس                - ٢
  ؟ )       ، املرفق   ١٣٤ /  ٤٨              اجلمعية العامة 

   ).                            من تقرير الدولة الطرف      ٧٧        الفقرة   (ُ                                                             ُيـرجى توضيح الصعوبات املواجهة يف تنفيذ األحكام الصادرة           - ٣
                                                                                بشأن عمل اللجنة املنشأة ملتابعة تنفيذ األحكام، وحتديد القضايا املتنازع فيها، وبيان           ً              ويرجى أيضاً تقدمي معلومات

  .            احللول املتاحة

  .ُ                                               ُيرجى توضيح التدابري املتخذة لتعزيز استقالل القضاء - ٤
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 تدابري مكافحة اإلرهاب ومراعاة احلقوق املضمونة مبوجب العهد

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

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

                                                         تشار ظاهرة العنف ضد املرأة مبا يف ذلك العنف األسري،                                                     يـرجى تقدمي معلومات مفصلة بشأن مدى ان        - ٦
                                                           ويرجى تقدمي إحصاءات عن السنوات اخلمس املاضية بشأن عدد           .                                             وبشـأن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه املشكلة      

                                                                                         الشكاوى املسجلة بشأن حاالت العنف ضد املرأة، وعما ترتب عليها من حتقيقات ومالحقات، وكذلك عن نوع 
                                            وهل تعتزم الدولة الطرف معاقبة املغتصب يف إطار   .                                           فروضة، والتعويضات املقدمة للضحايا أو ألقارهبم           العقوبات امل

                                                           من اجمللة اجلنائية، املتصل بإسقاط السلف أو الزوج املعتدى عليه    ٢١٨                                           الزواج؟ يرجى التعليق على أحكام الفصل       
  .                                  حقه، وبيان مدى مطابقته ألحكام العهد

                                                                       من جملة األحوال الشخصية، املتصل حبضانة األطفال لبيان مدى مطابقته            ٥٨     فصل                         ويرجى التعليق على ال    - ٧
   .           من العهد  ٢٦   و ٣        للمادتني 

 احلق يف احلياة
 )٦املادة (

                                                                                                      يـرجى ذكر عدد السجناء احملكوم عليهم باإلعدام وما هي اجلرائم اليت ارتكبوها، وكذلك ما هو عدد                  - ٨
             من تقرير      ١٤٢        الفقرة     (    ١٩٩١                                           ىل عدم تنفيذ أي حكم باإلعدام منذ عام              ً   ونظراً إ   .                            ً    أحكام اإلعدام الصادرة غيابياً   

                                                                            ، هل تنظر تونس يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد؟ )            الدولة الطرف

 حظر التعذيب وضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة، 
 املة السجناءواحلق يف احلرية واألمان، ومع

 )١٠ و٩ و٧املواد (

        الفقرات  (                                                                                           عـلى الرغم من صدور قوانني وطنية جديدة حتظر توقيف األفراد واحتجازهم بصورة تعسفية                - ٩
                                                                   ، يدعى أن تلك املمارسات ما زالت قائمة وتستهدف بصفة رئيسية            )                             مـن تقرير الدولة الطرف        ١٧٩       إىل      ١٦٧

          ً                                         ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت تشريعات الدولة          .       ى ذلك                  يرجى التعليق عل    .                              املدافعـني عـن حقوق اإلنسان     
َ  َّ                                                                            الطـرف وممارساهتا تسمح لكل شخص يَوقَّف أو يعتقل بالرجوع إىل حمكمة لكي تفصل دون إبطاء يف قانونية                                                

      ُ              وهل ُيكفل حق الفرد  .           من العهد ٩                                                       ً                 اعتقاله وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين وفقاً ملا جاء يف املادة 
ٍ                              يف توكيل حماٍم يدافع عنه؟ وما هي شروط ذلك؟            
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      ٢٠٠١      مايو   /       أيار   ١٤                             على الرغم من صدور قانون                                                             تفـيد التقارير بأن ظروف االعتقال تدعو إىل القلق         -  ١٠
                                   يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن         ).                            من تقرير الدولة الطرف       ١٨٩    و    ١٨٨          الفقرتان   (                        بشـأن نظـام السجون      
                                                                                     حقيقات اليت جتريها جلنة التحقيق بشأن ظروف اإلقامة يف السجون وعن تدابري املتابعة                                          النتائج اليت تسفر عنها الت    

   ).                                 وما يليها من تقرير الدولة الطرف   ١٩٥        الفقرات  (                   املتخذة يف هذا الصدد 

                                                                                                    يـرجى ذكر عدد الشكاوى املسجلة بسبب تعرض أفراد للتعذيب أو إساءة املعاملة على أيدي موظفي                 -  ١١
            ويرجى تقدمي    .                                                                     ومـات عما تفضي إليه من حتقيقات ومالحقات وإدانات وتدابري تعويض                                 الدولـة، وتقـدمي معل    

                                                                                                         معلومات إضافية عن اآلليات اليت تسمح بتناول الشكاوى املرفوعة ضد موظفي الدولة بسبب ممارسة التعذيب أو           
                      رجة استقالل تلك اآلليات             ويرجى بيان د  .                                                      ً          إساءة املعاملة، يف مجيع املراحل اليت يكون فيها الفرد حمروماً من حريته

                                                                            وهل إمكانية زيارة أماكن االعتقال متاحة للمنظمات غري احلكومية، وما هي شروط ذلك؟  .              على وجه اخلصوص

                                                                                                      تفيد التقارير بأن املعارضني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرضون ألفعال املضايقة والتهديد              -  ١٢
                                                        يرجى التعليق على ذلك، وعند االقتضاء، بيان التدابري          .                   يدي موظفي الدولة                                          بل وللتعذيب أو إساءة املعاملة على أ      

  .                                         املتخذة لضمان مراعاة أحكام العهد يف املمارسة

        ، يرجى   )                           من تقرير الدولة الطرف       ١٨٥       إىل      ١٨٠         الفقرات   (                                              ويف إطـار عملية مكافحة اإلفالت من العقاب          -  ١٣
  .                                                  خلمس املاضية مصنفة حسب التهم املوجهة ورتبة املوظف املعين                                             تقدمي بيانات عن العقوبات الصادرة خالل السنوات ا

 احلق يف حماكمة عادلة
 )١٤املادة (

                                                                                                            هـل حيظـر القانون التونسي االستناد إىل بيانات أدىل هبا حتت التعذيب أو إساءة املعاملة كأدلة إثبات                   -  ١٤
           يف الدعاوى؟

 حرية الرأي والتعبري
 )١٩املادة (

                                                               ْ                الصحافيني خيضعون للرقابة على الرغم من وجود تشريعات تضمن حرية اإلطْالع                                   تفـيد الـتقارير بأن     -  ١٥
                                                                  يرجى التعليق على تلك املعلومات، وعند االقتضاء، بيان التدابري            ).    ٢٨٩-   ٢٦٠         الفقرات   (    ِّ               واإلطِّـالع يف تونس     

  .                                         املتخذة لضمان مراعاة أحكام العهد يف املمارسة

                                                               بعض مواقع التونسية للمعلومات أو بعض الصحف اإللكترونية                                                  وتفيد التقارير بأن إمكانية الوصول إىل      -  ١٦
                                                                                                              ومواقـع األحزاب السياسية واملنظمات غري احلكومية أو وسائط اإلعالم األجنبية اليت تنشر معلومات تنتقد فيها                

                               يرجى التعليق على ذلك، وعند       .                                                      ُ                        احلكومـة التونسية وأحوال حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين، ُتعاق بانتظام          
   ١     رقم       قانون                                                                                                 االقتضـاء، بيان ما إذا كانت تلك املمارسات مطابقة ألحكام جملة االتصاالت الصادرة مبقتضى ال              

     من    ٢٨٩     إىل    ٢٧٨        الفقرات  (           من العهد   ١٩               وألحكام املادة     ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين  ١٥      ؤرخ يف   امل      ٢٠٠١     لسنة 
  ؟ )                  تقرير الدولة الطرف
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     ٥٨                                                       جمللة االنتخابية الذي يستند إىل القانون األساسي رقم                                                      يـرجى التعلـيق عـلى احلكـم اجلديد يف ا           -  ١٧
       اإلعراب          نتخابية   ال    ة ا  ل م  احل      فترة       خالل             كل تونسي           ر على    ظ    حي        الذي     ٢٠٠٣       أغسطس   /     آب  ٤          املؤرخ       ٢٠٠٣      لسنة  

                    يعاقب كل من خيالف     (   ،        ضده   أو                     لالنتخابات الرئاسية         مرشح       صاحل   ل        أجنبية                              حمطة إذاعية أو قناة تلفزة                 عن رأيه يف    
    .          من العهد  ١٩                                        ، ويرجى بيان مدى مراعاة هذا احلكم للمادة  )       دينار  ٢٥     ٠٠٠      قدرها   "    طية خب "    ذلك 

 حرية التجمع السلمي
 )٢١املادة (

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

  .          من العهد  ٢١                                                                                ذلك، وعند االقتضاء، بيان التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها لضمان مراعاة أحكام املادة 

  و                                                                        ً         ً                       يرجى تقدمي معلومات أدق بشأن املعايري املطبقة واليت ميكن مبوجبها اعتبار أن جتمعاً ما خمالفاً للقانون أ            -  ١٩
          ً                                                                            ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت توجد سبل للتظلم يف حال رفض السلطات اإلذن بعقد                 .                        يهـدد األمـن العـام     

                                                ويرجى تقدمي إحصاءات عن السنوات اخلمس املاضية         .                                                   االجـتماع، وإن وجـدت، كيف تتخذ تلك اإلجراءات        
                              م اإلذن بعقد االجتماع، واسم                                                                                   بشأن عدد االجتماعات اليت أعلن أهنا غري قانونية، واسم املنظمات، وأسباب عد           

  .                                          اهليئات أو السلطات اليت اشتركت يف اختاذ القرار

 حرية تكوين اجلمعيات
 )٢٢املادة (

                                                                                         تفيد التقارير بأن سلطات الدولة الطرف تضع، يف املمارسة وخالف املنصوص عليه يف التشريعات الوطنية  -  ٢٠
                رفض منح إيصال    (                             من العهد، عقبات عديدة        ٢٢   ة                                                          الـناظمة لتسجيل اجلمعيات وكذلك خالف ما ورد يف املاد         

                     أمام املدافعني عن حقوق   )                                                                                يؤكد إعالن إنشاء اجلمعية، عدم احلصول على رد بعد إيداع النظام األساسي للجمعية       
                                               يرجى تقدمي معلومات دقيقة بشأن عدد طلبات التسجيل   .                                              اإلنسان هبدف احليلولة دون االعتراف هلم بصفة اجلمعية

                                                                                      ين مجعيات للدفاع عن حقوق اإلنسان، وما هي املهلة الالزمة إلمتام التسجيل وعدد الطلبات املرفوضة            املقدمة لتكو
  .            وأسباب الرفض

 حق األشخاص املنتمني إىل أقليات
 )٢٧املادة (

                                       يرجى البيان بدقة ما إذا اختذت تدابري أو  .                                                            تفيد التقارير بأن الرببر يطالبون حبماية وتعزيز ثقافتهم ولغتهم -  ٢١
  .          من العهد  ٢٧                                                          ً         كان من املزمع اختاذها لضمان بقاء الثقافة الرببرية وتطورها عمالً باملادة 
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 نشر املعلومات اخلاصة بالعهد

                                                                                                    يـرجى تقدمي معلومات بشأن التدريب املقدم ملوظفي الدولة، وال سيما للقضاة وموظفي الشرطة بشأن                -  ٢٢
  .           أحكام العهد

                                                                   لطرف قد نشرت معلومات عن العهد وعن املالحظات اخلتامية السابقة                                              يرجى بيان ما إذا كانت الدولة ا       -  ٢٣
                                       يرجى تقدمي معلومات عن مشاركة ممثلي اجملتمع   .                                                         اليت قدمتها اللجنة وكذلك عن عملية تقدمي تقرير الدولة الطرف

  .                               املدين يف إعداد التقرير املشار إليه

- - - - - 


