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ﻣﻘﺪﻣﺔ
تشري منظمة العفو الدولية يف هذه املذكرة التي أعدت للمراجعة العاملية الدورية لتونس والتي ستقام يف مايو/أيار-
يونيو/حزيران  2012اىل أن املراجعة العاملية الدورية السابقة لتونس فشلت يف تناول بواعث القلق األساسية
املتعلقة بحقوق اإلنسان يف تونس .وباملثل ،فإن التوصيات التي ُقدمت لم تعكس جسامة االنتهاكاتُ .
وتعد املراجعة
ً
ً
سانحة لتقديم توصيات ﱢ
جدية تساعد عىل وضع قضايا حقوق
فرصة
العاملية الدورية القادمة لسجل تونس
اإلنسان يف الصميم عملية اإلصالح.
فيما يتعلق بإطار حقوق اإلنسان يف تونس ،لم ُتتخذ سوى خطوات قليلة لتحويل االلتزامات املنصوص عليها يف
املواثيق الدولية التي صدقت عليها تونس إىل أحكام يف القانون الوطني .وبالرغم من أن الحكومة املؤقتة قد ﱠ
عدلت
عدة قوانني ،فما زالت هناك قوانني قمعية ينبغي إلغاؤها أو تعديلها.
وكانت مظاهرات مناهضة للحكومة قد بدأت يف ديسمرب/كانون األول  ،2010واستمرت حتى رحيل الرئيس
السابق زين العابدين بن عيل عن البالد يف يناير/كانون الثاني ُ .2011
وقوبلت هذه املظاهرات باستخدام القوة
املفرطة من جانب قوات األمن ،مما أسفر عن مرصع حوايل  300شخص .وبالرغم من تغيري الحكومة ،فقد ُقوبلت
االحتجاجات عدة مرات بالقوة املفرطة أو غري الرضورية من جانب قوات األمن.قوات األمن مازالت بحاجة لإلصالح.
كما ال تزال منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء عن التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة ،وال يزال القضاء
يفتقر إىل االستقالل الكامل ،وال تزال الحاجة قائمة ملعالجة تركة عقود من انتهاكات حقوق اإلنسان يف تونس.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
أثناء املراجعة العاملية الدورية األوىل لسجل تونس ،يف إبريل/نيسان  ،2008وبالرغم من املراجعة الضعيفة لسجلها
يف مجال حقوق اإلنسان ،تقاعست الحكومة التونسية عن إيضاح موقفها بخصوص كثري من التوصيات التي
قدمتها الدول األخرى ،بما يف ذلك التوصيات املتعلقة بقضايا برزت إىل الصدارة خالل الفرتة التي تخضع
للمراجعة ،مثل القيود عىل حرية التعبري واالجتماع 1،وقدرة املجتمع املدني والنقابات العمالية عىل ممارسة
2
أنشطتها بحرية.
ومنذ اإلطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن عيل ،اتخذت حكومة ترصيف األعمال بعض الخطوات اإليجابية
لتنفيبذ بعض التوصيات التي ُقدمت خالل فرتة املراجعة السابقة .فعىل سبيل املثال ،ﱠ
صدقت الحكومة عىل عدة
مواثيق لحقوق اإلنسان ،كما يرد تفصيال ً فيما بعد ،وسحبت التحفظات التي سبق أن أبدتها عىل "اتفاقية القضاء
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة" ،كما ﱠ
عدلت بعض البنود القمعية يف قانون الصحافة.
ومع ذلك ،ترى منظمة العفو الدولية أن املراجعة السابقة يف عام  2008لم تتناول عىل نحو ٍ
كاف بعض بواعث
القلق األساسية املتعلقة بحقوق اإلنسان يف تونس .وباملثل ،فإن التوصيات التي ُقدمت لم تعكس جسامة
االنتهاكات ،بما يف ذلك ما دللت عليه مطالب من شاركوا يف االحتجاجات التي عمت البالد اعتبارا ً من
ديسمرب/كانون األول  2010وحتى يناير/كانون الثاني  ،2011وكذلك رد السلطات التونسية عىل االحتجاجات،
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بما يف ذلك اإلفراط يف استخدام القوة ،وحمالت االعتقال التعسفي ،والتعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة.
ً
ً
سانحة للتأثري بشكل ﱠ
ُ
بناء يف عملية اإلصالح الجارية يف
فرصة
وتعد املراجعة العاملية الدورية القادمة لسجل تونس
البالد ،وتقديم توصيات ﱢ
جدية للمساعدة يف تشكيل املؤسسات واإلطار القانوني عىل نحو يضع قضايا حقوق
اإلنسان يف الصميم.
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اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎري واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
منذ تنحي الرئيس السابق زين العابدين بن عيل ،ﱠ
صدقت حكومة ترصيف األعمال عىل عدد من املواثيق الدولية
األساسية ،ومن بينها "الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"،
و"الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة" ،و"االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي" ،و"نظام روما األسايس
ﱢ
تصدق بعد عىل "الربتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص
للمحكمة الجنائية الدولية" 3.إال إن تونس لم
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" ،و"الربوتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية" ،والذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام.
وبالرغم من أن التصديق عىل تلك املواثيق ُيعد خطوة إيجابية ،فإن منظمة العفو الدولية تشعر باألسف من أنه لم
ُتتخذ سوى خطوات قليلة لتحويل االلتزامات الواردة يف تلك املواثيق إىل أحكام يف القانون الوطني .فعىل سبيل
ً
وخاصة فيما يتعلق
املثال ،ال يزال "قانون األحوال الشخصية" يتضمن بنودا ً تنطوي عىل التمييز ضد املرأة،
باملرياث وحضانة األطفال.

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

يف  23مارس/آذار ُ ،2011أوقف العمل بالدستور التونيس الصادر عام  ،1959وذلك لحني انتخاب مجلس وطني
تأسييس يتوىل صياغة دستور جديد وتشكيل حكومة جديدة .وأمام املجلس الوطني التأسييس ،الذي عقد جلسته
االفتتاحية يف  22نوفمرب/ترشين الثاني  ،2011فرصة فريدة ملعالجة أوجه القصور يف الدستور القديم والتأكد من
إدراج الضمانات األساسية املتعلقة بحقوق اإلنسان يف الدستور الجديد.
وقد ﱠ
عدلت الحكومة املؤقتة عدة قوانني وطنية .وقد أدت الترشيعات الجديدة بخصوص حرية الصحافة  4وحرية
5
االتصاالت السمعية والبرصية إىل تعديل البنود املتعلقة بالتشهري يف قانون الصحافة القديم .وتعني هذه التعديالت
ً
تهمة جنائية ُيعاقب عليها بغرامات باهظة.
أن تهمة التشهري لم ُتعد تهمة ُيعاقب عليها بالسجن ،وإن كانت ال تزال
وكذلك لم يتم إلغاء تهمة "نرش أخبار كاذبة" ،التي سبق استخدامها يف قمع املعارضة .كما ُ ﱢ
عدل القانون الخاص
بالجمعيات  6من أجل إلغاء القيود عىل تشكيل الجمعيات أو االنضمام إليها ،وكذلك إلغاء التجريم الذي كان
مفروضا ً عىل تقديم "تسهيالت" إىل جمعية "غري مرخص لها" .وبالرغم من أن القانون الجديد الخاص بالتعذيب
يسعى إىل جعل تعريف التعذيب متماشيا ً مع التعريف الوارد يف "اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،فقد تضمن القانون نصا ً يقيض بسقوط الدعوى العمومية
ً
عاما ،وهو األمر الذي يتناقض مع القانون الدويل ،متمثال ً يف "املبادئ
الناتجة عن جناية التعذيب بمرور 15
األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق
اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل" الصادرة عن األمم املتحدة.
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ومع ذلك ،فال تزال هناك قوانني قمعية ينبغي إلغاؤها أو تعديلها .وبالرغم من أن حكومة ترصيف األعمال لم
تستخدم هذه القوانني بنفس القدر الذي ُ
استخدمت به يف عهد الرئيس السابق زين العابدين بن عيل ،فإنها ال تزال
سارية .ومن األمور األساسية التي تمثل أولوية إصالح جهازي القضاء واألمن ،اللذين كانا من قبل ضمن أدوات
القمع التي تستخدمها السلطات .وينبغي أن يكون الخاص بالقضاء متماشيا ً مع املعايري الدولية التي تكفل
استقالل القضاء .وينص القانون يف صيغته الحالية عىل أن رئيس البالد هو رئيس املجلس األعىل للقضاء وله
صالحية تسمية القضاة وترقيتهم ونقلهم وإنهاء مهامهم وضمان عملهم )الحصانة( ،وهو ما يخالف املعايري
الدولية.
وقد وضعت وزارة الداخلية "خارطة طريق" إلصالح الرشطة ،إال إنها لم ترش إىل أية تحقيقات أو إجراءات أخرى
ُ
اتخذت ضد أفراد الرشطة املسؤولني عن االنتهاكات التي وقعت يف املايض .وبالرغم من أن جهاز أمن الدولة ،الذي
ً
ً
ُيعرف أيضا باسم "البوليس السيايس" ،قد ُحل ظاهريا ،فال يزال الغموض يحيط بما حدث ألفراد الجهاز ,وتشعر
منظمة العفو الدولية بالقلق لعدم وضع نظام لفحص وتقييم العاملني باألمن.
ولم يتم بعد تعديل القانون الخاص باالجتماعات العامة واملواكب واالستعراضات واملظاهرات والتجمهر بما يكفل
7
حرية التجمع وعدم استخدام هذا القانون يف قمع االحتجاجات السلمية ،كما كان الحال يف عهد الرئيس السابق.
ويتضمن قانون مكافحة اإلرهاب تعريفا ً فضفاضا ً لإلرهابُ ،
وأيسء استخدامه يف املايض لتجريم املعارضة
السلمية 8.وقد أبدت السلطات الجديدة استعدادها لتعديل قانون مكافحة اإلرهاب ،بما يف ذلك تشكيل لجنة لتعديل
القانون .إال إن هذا القانون املثري للجدل ال يزال ساريا ً .وقد ُأعلن عن عفو عام يف فرباير/شباط ُ ،2011أفرج
بمقتضاه عن كثري من السجناء السياسيني وسجناء الرأي ،ولكن ال يوجد حتى اآلن برنامج للتعويض عن االحتجاز
التعسفي.
وقد ُأعلنت حالة الطوارئ يف  14يناير/كانون الثاني  ،2011وتقرر تمديدها ألجل غري مسمى يف أغسطس/آب
 .2011ولدى منظمة العفو الدولية مخاوف عدة يف هذا الصدد :فاملادة  3من املرسوم رقم  50لعام  1978بشأن
تنظيم حالة الطوارئ ،تنص عىل أنه ال يجوز تمديد حالة الطوارئ إال لفرتة زمنية محددة .ومع ذلك ،فقد جاء قرار
التمديد األخري ألجل غري مسمى دون تحديد مدة انتهائهاُ .
ويذكر أن حالة الطوارئ تمنح وزارة الداخلية صالحية
9
التجاوز عن الضمانات العادية السارية لحماية الحقوق األساسية للمواطنني التونسيني.
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ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة
اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة ومطالبة بالحرية وبظروف أفضل للمعيشة يف ديسمرب/كانون األول ،2010
واستمرت حتى رحيل الرئيس السابق زين العابدين بن عيل عن البالدُ .
وقوبلت هذه املظاهرات بالقوة املفرطة من
جانب قوات األمن ،مما أسفر عن مرصع قرابة  300شخص ،باإلضافة إىل إصابة مئات .ومن بني هؤالء القتىل 72
سجينا ً لقوا مرصعهم يف السجون يف حوادث تتعلق باالضطرابات.
وبالرغم من تغيري الحكومة ،فقد ُقوبل املحتجون عدة مرات بقوة مفرطة أو غري رضورية من جانب قوات األمن،
لدى نزولهم إىل الشوارع للتعبري عن عدم الرضا عىل التباطؤ يف سري اإلصالح ،أو عىل عدم عزل مسؤولني كانوا عىل
صلة بالحكم السابق ،وكذلك عىل استمرار الظروف القاسية يف حياتهم اليومية .ففي فرباير/شباط ُ ،2011قتل
ثالثة أشخاص عىل األقل عندما استخدمت قوات األمن العنف لتفريق اعتصام يف ساحة القصبة بالعاصمة تونس،
حسبما ورد .وعندما تجددت االحتجاجات يف القصبة يف مايو/أيار ُ ،2011قوبلت مرة أخرى بالعنف من جانب
قوات األمن .ويف هذه املرةُ ،
استهدف الصحفيون عىل وجه الخصوص ،فيما يبدو ،حيث تعرض كثريون منهم
ملصادرة آالت التصوير الخاصة بهم ومحو الصور التي التقطوها .وبالرغم من أن وزارة الداخلية قد اعتذرت عن
الرد الوحيش من جانب قوات األمن ،حسبما ورد ،فقد استمر العنف وخالل محاولة لالعتصام يف ساحة القصبة ،يف
 15يوليو/تموز ُ ،2011قبض عىل ما ال يقل عن  47شخصا ً ُ
وأطلق رساحهم فيما بعد ،حسبما ورد .وادعى
كثريون ممن ُقبض عليهم أنهم تعرضوا للرضب أثناء القبض عليهم.
كما أسفرت مظاهرات يف بلدات أخرى عن أعمال عنف .ففي يوليو/تموز ُ ،2011قتل صبي يبلغ من العمر 13
عاما ً برصاصة طائشة يف بلدة سيدي بوزيد ،عندما أطلق جنود الجيش النار عىل متظاهرين مناهضني للحكومة
كانوا قد تجمعوا أمام مبنى عسكري.
كما شهدت الشهور األخرية تقاعس قوات األمن عن حماية األشخاص من اعتداءات شنتها جماعات دينية أصولية.
ففي أواخر يونيو/حزيران  ،2011اقتحم متظاهرون دارا ً للعرض السينمائي كانت تعرض الفيلم الوثائقي
"العلمانية إن شاء الله" ،واعتدوا عىل املشاهدين وتحرشوا بهم ،حسبما ورد .وذكرت األنباء أن قوات األمن لم
تتدخل بشكل ٍ
كاف يف هذه الحادثة .ويف أكتوبر/ترشين األول  ،2011تعرضت قناة "نسمة" التليفزيونية العتداء
من جموع غاضبة ،وذلك بعد أن عرضت فيلم رسوم متحركة بعنوان " بريسيبوليس )بالد فارس(" ،حيث اعتربت
الجموع الغاضبة أن تجسيد الذات اإللهية يف الفيلم ُيعد نوعا ً من الكفر .وبعد أيام قالئل تعرض منزل مالك القناة
التليفزيونية لالعتداء .ومرة أخرى ،كان هناك تأخري يف رد الرشطة ،حسبما ورد .فقد ُقبض عىل بعض األشخاص
فيما يتصل بهذين االعتداءين ،ثم ُأطلق رساحهم الحقا ً بكفالة لحني إجراء مزيد من التحقيقات .ويواجه مالك القناة
10
التليفزيونية حاليا ً تهمة "التعدي عىل األخالق الحميدة" بسبب دعوى أقامها عدد من املحامني.
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اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺻﻨﻮف اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ
ال تزال منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء عن التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة ،وإن لم تكن عىل نطاق
واسع كما كان الحال يف عهد الرئيس السابق .وصدرت معظم ادعاءات املعاملة السيئة من أشخاص ُقبض عليهم
خالل االحتجاجات أو بعدها .وتشري الروايات املتعلقة بسوء املعاملة إىل أن املقبوض عليهم تعرضوا للرضب أثناء
القبض عليهم أو أثناء نقلهم إىل مخافر الرشطة ،وأحيانا ً داخل مخافر الرشطة .فعىل سبيل املثال ،تلقت منظمة
العفو الدولية أنباء تفيد بأن قوات األمن شنت حمالت مداهمة يف وقت متأخر من الليل عىل منازل يف مناطق متفرقة
11
من البالد ،اعتدت خاللها بالرضب عىل بعض السكان وألقت القبض عىل عدد منهم.

اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب واﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء

يف فرباير/شباط ُ ،2011شكلت "اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق يف التجاوزات املسجلة خالل الفرتة املمتدة من
 17ديسمرب/كانون األول  2010إىل حني زوال موجبها" 12،للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت خالل
االنتفاضة .ومع ذلك ،لم تكن اللجنة ،حتى وقت كتابة هذا التقرير أي بعد  10أشهر من إنشائها ،قد نرشت النتائج
التي توصلت إليها ،وما زال الضحايا وعائالتهم يف انتظار تحقيق العدالة والحصول عىل تعويضات .ويشكو كثري
رصحت
ممن ُأصيبوا اثناء االحتجاجات من عدم إتاحة الفرصة لهم لإلدالء بأقوالهم أمام اللجنة .وباإلضافة إىل ذلك ،ﱠ
اللجنة بأنها لن تحيل املعلومات التي جمعتها إىل القضاء إال بناء عىل طلب من محامني .وتشعر منظمة العفو
الدولية بالقلق من احتمال عدم إحالة املعلومات أو األدلة املتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان إىل القضاء
للتحقيق فيها وإجراء محاكمات بشأنها.
وإذا كانت انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت خالل االنتفاضة تنضوي ضمن صالحيات "اللجنة الوطنية
الستقصاء الحقائق" ،فإن تركة عقود من انتهاكات حقوق اإلنسان يف تونس ال تزال يف حاجة للمعالجة.
وال يزال القضاء التونيس يفتقر إىل االستقالل الكامل .فقد تقدم بعض الضحايا أو أهاليهم بشكاوى ضد مسؤولني
حكوميني أو ضباط أمن ُيعتقد أنهم كانوا مسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت خالل االنتفاضة .إال
إن من تم استدعاؤهم لالستجواب ال يمثلون سوى قلة قليلة ،نظرا ً ألن قضاة التحقيق كانوا عاجزين أو عازفني عن
فرض استدعاء أولئك املسؤولني .وأشار بعض القضاة إىل عدم تعاون وزارة الداخلية وجهاز األمن يف التحقيقات
املتعلقة بتلك االدعاءات .ويف مايو/أيار ُ ،2011أحيلت جميع الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات التي وقعت خالل
االنتفاضة إىل محاكم عسكريةُ ،
وعدل قانون العقوبات العسكري يف يوليو/تموز  13،2011ملنح املتهمني والضحايا
14
وذويهم ضمانات مماثلة للضمانات القائمة يف املحاكم املدنية.
ولم يقترص األمر عىل التباطؤ يف إعمال حق الضحايا يف الحقيقة والعدالة ،بل عانى معظم الضحايا من عدم كفاية
التعويضات ،أو من التباطؤ يف منحها ،أو من عدم الحصول عىل أية تعويضات .وقد نظم الضحايا وعائالتهم عدة
احتجاجات للمطالبة بحقوقهم ،وبعدئذ فحسب صدر مرسوم يف  24أكتوبر/ترشين األول  2011ينص عىل أن
لجميع الضحايا الحق يف الحصول عىل عالج طبي باملجان .وحتى ذلك التاريخ ،كان املصابون ال ُيقبلون يف
15
املستشفيات العامة ،أو ال يتلقون العالج الكايف ،أو ُيضطرون لدفع تكاليف الدواء أو العالج الخاص بهم.
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ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
تدعو منظمة العفو ىالدولية الحكومة التونسية إىل اتخاذ اإلجراءات التالية:
اإلطار املعياري واملؤسيس للدولة
 التصديق عىل "الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية" ،و"الربوتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" ،والذي
يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛
 ضمان أن تكون جميع املواثيق الدولية التي ﱠ
صدقت عليها تونس قابلة للتنفيذ بموجب القانون ،وذلك عن
ً
رصاحة يف الدستور الجديد عىل أولوية القانون الدويل عىل القانون الوطني ،وكذلك تعديل ما يلزم من
طريق النص
الترشيعات الوطنية؛
 ضمان أن يكفل الدستور الجديد ضمانات حقوق اإلنسان ،وأن يعزز التزامات تونس الدولية ،بما يف ذلك مبدأ
عدم التمييز ،وحرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع ،واستقالل القضاء ،والحماية من التعذيب
وغريه من صنوف املعاملة السيئة ،والحق يف الحياة ،فضال ً عن حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 تعديل أو إلغاء جميع القوانني التي تنطوي عىل تمييز عىل أساس العنرص أو اللون أو الدين أو ِ
العرق أو
امليالد أو الجنس أو امليول الجنسية أو النوع أو اآلراء السياسية أو غريها من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي،
أو أي وضع آخر؛


تعديل القانون املتعلق بتنظيم القضاء لضمان استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية؛

 تعديل قانون مكافحة اإلرهاب بحيث يتماىش بشكل كامل مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان واملعايري الدولية
ذات الصلة ،وكذلك مع توصيات الهيئات املعنية بحقوق اإلنسان؛


تعديل البنود التي تنطوي عىل تمييز ضد املرأة يف قانون األحوال الشخصية؛



ً
فورا؛
رفع حالة الطوارئ



إلغاء عقوبة اإلعدام.
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التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة
 إصدار تعليمات رصيحة لجميع ضباط األمن املشاركني يف عمليات القبض واالحتجاز واالستجواب مفادها أن
التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة لن يكون مقبوال ً تحت أي ظرف من الظروف؛
 تعديل القانون املتعلق بالتعذيب بما يجعله متماشيا ً مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك إلغاء
البند املتعلق بسقوط الدعاوى بالتقادم؛
 ضمان إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة يف جميع شكاوى التعذيب أو غريه من صنوف املعاملة السيئة،
وكذلك تقديم الجناة إىل ساحة العدالة ومنح الضحايا تعويضات مالئمة؛

حرية التجمع
 إبالغ ضباط الرشطة واألمن بواجبهم يف احرتام حقوق اإلنسان يف جميع األوقات ،بما يف ذلك الحق يف حرية
التعبري ،وضمان إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ومستقلة يف جميع االدعاءات املتعلقة باستخدام القوة املفرطة ضد
املتظاهرين السلميني؛
 إصدار تعليمات رصيحة بشأن استخدام القوة والسلحة النارية يف العمل ُ
الرشطي ،وذلك بما يتماىش مع
املعايري الدولية؛
 اإلفراج فورا ً ودون قيد أو رشط عن جميع األشخاص الذين ُ
احتجزوا دونما سبب سوى ممارستهم السلمية
لحقهم يف حرية التجمع؛
ً
متماشية بشكل
 ضمان أن تكون أية قيود ُتفرض عىل حرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع
صارم مع املعايري الدولية.

اإلفالت من العقاب واستمرار عدم استقالل القضاء
 ضمان أن ُيقدم من يتم تحديدهم باعتبارهم مسؤولني عن انتهاكات لحقوق اإلنسان إىل ساحة العدالة يف
محاكمات عادلة ،دون اللجوء إىل عقوبة اإلعدام؛
 إجراء تحقيق ٍ
واف ونزيه ومستقل يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت يف عهد الرئيس السابق زين
العابدين بن عيل ،مع ضمان اإلنصاف الكامل للضحايا وتوفري الحماية لجميع من يدلون بمعلومات إىل التحقيق؛


إجراء مراجعة جذرية لجهاز األمن واإلعالن عن هيكل واضح لفروع األمن ،بما يف ذلك التسلسل القيادي؛

رقم الوثيقةMDE 30/023/2011 :

منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب/ترشين الثاني 2011

ينبغي وضع حقوق اإلنسان يف صميم عملية اإلصالح
مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية إىل املراجعة العاملية الدورية باألمم املتحدة ،مايو/أيار-
يونيو/حزيران 2012


إنشاء هيئة لإلرشاف ملحاسبة أفراد قوات األمن عن أية انتهاكات؛



ضمان استقالل القضاء بشكل كامل عن الجهاز التنفيذي للحكومة؛
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 ضمان اإلفراج فورا ً عن جميع املحتجزين ما لم ُتوجه إليهم تهم جنائية معرتف بها وتتم إحالتهم للمحاكمة
وفقا ً للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة.

رقم الوثيقةMDE 30/023/2011 :

منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب/ترشين الثاني 2011

 14ينبغي وضع حقوق اإلنسان يف صميم عملية اإلصالح
مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية إىل املراجعة العاملية الدورية باألمم املتحدة ،مايو/أيار-
يونيو/حزيران 2012

ﻣﻠﺤﻖ
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع

16

تونس بعد عام :ال يزال التونسيون يف انتظار مراجعة دقيقة لوضع حقوق اإلنسان 13 ،يناير/كانون الثاني 2012
)رقم الوثيقة(PRE01/015/2012 :
الرشق األوسط وشمال إفريقيا :عام التمرد :حالة حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا 9 ،يناير/كانون
الثاني ) 2012رقم الوثيقة(MDE 01/001/2012 :
الرشق األوسط وشمال إفريقيا :بوادر الستمرار االحتجاجات والقمع يف  9 ،2012يناير/كانون الثاني ) 2012رقم
الوثيقة(PRE01/007/2012 :
تونس :تقديم تقرير "عام التمرد" 6 ،يناير/كانون الثاني ) 2012رقم الوثيقة(MDE 30/001/2012 :
تونس بعد مرور عام :لم تتحقق العدالة لضحايا االنتفاضة 16 ،ديسمرب/كانون األول ) 2011رقم الوثيقةMDE :
(30/024/2011
حقوق اإلنسان يجب أن تشكل حجر الزاوية للدستور التاونيس الجديد 22 ،نوفمرب/ترشين الثاني ) 2011رقم
الوثيقة(MDE 30/022/2011 :
 10خطوات من أجل حقوق اإلنسان :بيان منظمة العفو الدولية لحقوق اإلنسان من أجل تونس27 ،
سبتمرب/أيلول ) 2011رقم الوثيقة(MDE 30/017/2011 :
أسئلة وأجوبة :املساءلة يف تونس ومرص 2 ،أغسطس/آب ) 2011رقم الوثيقة(MDE 03/001/2011 :
تونس تنضم إىل املحكمة الجنائية الدولية 24 ،يونيو/حزيران ) 2011رقم الوثيقة(PRE01/316/2011 :
تقرير منظمة العفو الدولية للعام  :2011حالة حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا ،من يناير/كانون
الثاني إىل منتصف إبريل/نيسان ) 2011رقم الوثيقة(POL 10/012/2011 :
تونس يف خضم الثورة :عنف الدولة أثناء االحتجاجات املناهضة للحكومة 1 ،مارس/آذار ) 2011رقم الوثيقة:
(MDE 30/011/2011
تونس :جدول أعمال حقوق اإلنسان من أجل التغيري 24 ،يناير/كانون الثاني ) 2011رقم الوثيقةMDE :
(30/008/2011

رقم الوثيقةMDE 30/023/2011 :

منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب/ترشين الثاني 2011

ينبغي وضع حقوق اإلنسان يف صميم عملية اإلصالح
مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية إىل املراجعة العاملية الدورية باألمم املتحدة ،مايو/أيار-
يونيو/حزيران 2012
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اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 1تقرير الفريق العامل املعني باملراجعة العاملية الدورية عن تونس ،رقم الوثيقة  22 ،A/HRC/8/21مايو/ايار ،2008
الفقرة ) 7السويد(
2

الوثيقة رقم  ،A/HRC/8/21الفقرة ) 8بلجيكا ،السويد ،اململكة املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية(

3

ُنرشت جميعها يف الرائد الرسمي )الجريدة الرسمية( يوم  22فرباير/شباط .2011

4

املرسوم رقم  115لسنة  2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش 2 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2011

 5املرسوم رقم  116لسنة  2011املتعلق بحرية االتصال السمعي والبرصي وإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي
والبرصي 2 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2011
 6املرسوم رقم  88لسنة  2011املتعلق بتنظيم الجمعيات ،حسبما ُ
صحح يف الرائد الرسمي )الجريدة الرسمية(21 ،
أكتوبر/ترشين األول .2011
 7القانون رقم  4-69املؤرخ يف  24يناير/كانون الثاني  1969واملتعلق باالجتماعات العامة واملواكب واالستعراضات
واملظاهرات والتجمهر .وينص القانون عىل رضورة إبالغ السلطات قبل عقد أي من هذه األنشطة ،ويجوز للسلطات منعها إذا
رأت أن من شأنها اإلخالل بالسلم.
 8يوسع "قانون مكافحة اإلرهاب" مفهوم "اإلرهاب" ليشمل أعماال ً مثل "التأثري عىل سياسة الدولة" بطريقة غري رشعية
و"اإلخالل بالنظام العام" ،بما ينطوي عليه ذلك من عواقب عىل حرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.
 9يجيز القانون للوزير نقل األفراد من منطقة إىل أخرى إذا رأى أن أنشطتهم ُتعترب "خطرية" يف املنطقة التي يسكنون فيها.
وللوزير أيضا ً صالحيات إغالق قاعات االجتماعات ،وغصدار أوامر بتفتيش املحال يف أي وقت من النهار أو الليل ،ومالحقة
ومراقبة الصحافة وجميع وسائل اإلعالم.
 10بموجب املادة  226من قانون العقوباتُ ،تعترب هذه جريمة ُيعاقب عليها بالحبس ستة أشهر وبغرامة قدرها ألف دينار
تونيس )حوايل  680دوالر أمريكي(.
 11يف منزل بورقيبة يوم  18يوليو/تموز  .2011وجاءت املداهمات يف أعقاب مظاهرة اندلعت يوم  15يوليو/تموز ،وتحولت
للعنف ،وأسفرت عن حرق أحد مخافر الرشطة ،حسبما ورد.
ُ 12شكلت "اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق يف التجاوزات املسجلة خالل الفرتة املمتدة من  17ديسمرب/كانون األول
 2010إىل حني زوال موجبها" ،بمقتىض املرسوم رقم  8لسنة  ،2011املؤرخ يف  18فيفري )فرباير/شباط( .2011
 13املرسوم رقم  69لسنة  ،2011املؤرخ يف  29جوليه )يوليو/تموز(  ،2011واملتعلق بتنقيح وإتمام مجلة املرافعات
والعقوبات العسكرية.
 14وتشمل هذه الضمانات حق الطعن يف الحكم ،والقدرة عىل املطالبة بحقوق شخصية ،وحق الضحية يف الحضور يف جلسات
محاكمة علنية.
15

املرسوم رقم  97لسنة  2011املتعلق بالتعويض لفائدة شهداء ومصابي ثورة  14جانفي )يناير/كانون الثاني( .2011

 16كل هذه الوثائق متوفرة عىل موقع منظمة العفو الدوليـةhttp://www.amnesty.org/en/region/tunisia :

رقم الوثيقةMDE 30/023/2011 :

منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب/ترشين الثاني 2011

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
www.amnesty.org/ar

