االعالم التونسي يعود الى سجنه من جديد
حرية الرري االرعبيررالرعياكةنتةما أايارايةنلالرةاالالرعات ةةةةرة ايوع ةةةةرالررا اتعر ة ايقررة الروريةنلا
بعشةريبنلااوالتررأا يمة اكنتماكيرة ابيعحايبالبالر ة ا الة ا رةرللرمناي ن الرشن ة رأالروقاوارارأا
الررةةويررأاايصةةونبالرري ،ارع ة اياتسافيالن ا2021األالا رلا شذالن ا2011ايرلجعابشق ا
الح لافيالرعريربالربنرةياروري الررةةةونف ارعوع الرةريي اللا73النرةرنً.اهذهالر ةةةنبق الرعياصة ةشيما
بنرخ ررلافياينايخاياتسا نابب الرةاالارمايكأا وطالهعةن الر ةة نلالرعات ةر الرعيالمةعةرلابير ا
لرةزي ا أالرقرادالة احري الرري االرعبيرراالة الررةةونف ارع ةة ايرلجعابا21اتق اربن ا2022ا
رعرةةةةيحالرةريي ا94النرةرنً.االلعيرلا شظة ا رلمةةةةةا ابواح اداي الرعشةةةةريبنلالرعيايشظمالة ا
لررونف ا"يظ ا شقاص ااالايؤ أاماىاحةني ادترنارةرويررأااامنئ الإللو " .1ا

قوانين االعالم في تونس تقع في فخ الثورة:
بب الت العالرةاالالرعات ةةةةر الن ا2011اكن الاللو ا أايهمالالمةةةةرىالرذيأايوراالابب اورادادل ما
ربماد.افق ااكنتمالراظري الررئر ةةر ارامةةنئ الاللو اهيالإل ةةن لالة ايلةنلالررئرسالررلح الرويربا
مة ة اينبب ارةشظن الرونكم،ا م سةعمنالألمةنمةر ايرايشايتش ا
بااوري الة اللعينااي الر منزالإللو يا ؤ س
"فخةن ة الررئرس"،ااارةةةةنرةراايفكةناه،اايقة يةةرافياصةةةةاالا"لرة ةنهة الألكير"الرزلرمالرةخةس ا أا
لالحعولاالريقر،االرعخةسفاالأل س ر .افكن الرشظن الرونكماي ةر رابشة لالة اكنف اامةنئ الاللو الرةرئر ا
الرة ةال االرةكعاب اررريحالاللو اامرة امرنمر ايكةرا أاللعيناها شيراديةقرلطرنً .ا
بب اثاالاياتس,اافيا رلح ا عق ,ايوراالاللو ا أاهذهالرقرادارعرةةةيحاياتسابة احراايعرةةة اا
لرةريي الالار الربرنًافياحري الرري االرعبيررااحري الررةةونف اركأاهذلالرا ةةعارماي ةةعةرار مةةف.ا
او اصةةراالالمةةعنلاالرينحتالرعات ةةيايتااالر ةبنا افيا قنلاررايترا نابب ا رحة الرةاالاا ةةم لا
ياتس"اظماااترةا ايشةريبر س
اتظةمالرق نعات ةيرسنا ة الرةرمةا ا02(115ا11/ا)2011/الرذ اح سا
ررأاحري ايةقسيالألايناااتشةةةرهن،ااحقسممافيالراصةةةالاإر ا
و ساونتا الررةةةونف ،اا ةةةةأارنلو
س
لل،االا ا
امةةةري الرةرةةة ا،اات س الة ا ةةةراالاحةنيعمما أالرعم ي
لرةبةا ،االرةونفظ الة
س
س
بظمالربقابنلالر ة شر افياحقسممابررل نلا نرر .اامةةحابششةرالر ااينلالرة يال ا أادا ايرار ا
ةراالايور الرشةةينفر االرشزله .اكةنا ةةةأالرةرمةةا ا/02(116ا/11ا
ةةي ،اايرز الإللو ررأاب ة
س
س
)احري او نعالريت،اايأمةس ةمابةاجيرالرم ةر الربةرنارويرةنلالر ةةبيالريرةر ،ااهيا ةعقة ،ا
 2011س
يوظ ابرةةوحرنلايشظرةر ،االمةةعشةةناي ،ااو ةةنئر ا بعيرل.الراايتسمنالرةبشرس ابقيالايرلار الربة ا
لإللو ياياااف ةةةمن،ااهيالرعيايرلوبالإلتعنو،اايشةةةراالة الرعر ر الإللو ر از أالالتعخنبنل،ا
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ايير القابنلالة اامةةةنئ الإللو ،ااي ةةةنهمافياي ةةةاي الرشزللنلافيالرق نع،اايق س اياصةةةرنلا
رع ايره 2.ا
يةةاالرقرادالرعياللعقة الريببابةأتةرايةةماإزلرعمةنايةةن ةن،الةندلا أاجة ية اارومةةةةفاكةنتةمابةاجةبا
يشةةةريبنلاائنمةةةر اياجبمالإللو الر امةةة شرالرةبماد.افييا25اياررا/يةازا،2021ايونلالررئرسا
لرعات ةةةةياورسامةةةةبرة ااائرسالروكا ة انتةذلهاهشةةةةن الرةشةةةةرشةةةةي،االةس الةة الريررةةن .اافيا22ا
مةيعةير/ييةالا،2021ايصة االرةرمةا الررئنمةيااوما،2021-117الرذ الةس ابةاجيرالربة ابنر ز ا
س
افيامةةأاوالترأابنرةرلمةةرم،ااح سالرمر الرةؤوع ا
لألكيرا أالر مةةعاا،اا شحارةرئرسالرو الرورةةر
رةرلجب ادمةةعااي الرقالترأ،اا شعالر ةرعا أاإب نلالرقالترأاليرالرةوكة الإلدلاي الرعات ةةر ااب ةةطا
لرشيالالة ا بظمالر ةة نل،اااي سمالة ا كنيباامةنئ اإلو ر ،ااإيقنااصةونفررأااإلو ررأاا ساترأا
لة ااةير انالئممالر ةةرنمةةر ،االشسفاي شرا ا رلمةةةرأاصةةونفررأااصةةادالايداللالةةممافيايثشن ا
ير رعممايلةنالالحع نجر ا بنا ة ارةشظن الرونكم.اكةنااجسمماائر ة الرازال ات و اباد ،ا ششةاالا
(ل دا19ابعنايخا12/10ا)2021/اإر الرازال ااكعسنبالر الايةز مما"ب ةةراالالرعش ةةر ا عا رةةنرحا
لاليرةنلابرئنمة الروكا ابخرةا الرشةك االرة ةةا ابةشنمةي اك اظماااإلو ي"،ااهاا نايزي ا
أابرراورلطر الر رنم الاليرنرر ارةوكا ،اايب س الربة الإللو ياايب سرالرشينلاإر الرةبةا  .ا
لاي مالاللو الرعات يابب هنابأدل الر ة ابب اإلو ا"لإلجرل للالالمعةشنئر "االرعيايهةمن :3ا
الررونفيالرةوعرا ا
الرنباونتا ايشظمالربةِ
نازللالررةونفرا الرعات ةرا ابواونتا ايمةنمةيايشظماحقاوممالرةندي االالجعةنلر االرةبشاي اايو دا
الجينيممااي ةةأالمةعقوررعممالرةمشر .اابب امةشاللا أالرعوركنلاالرش ةناللاي سمالرعاصة اإر الرعاورعا
لة ا"لاليينور الإلطناي الرةشةعرك ارةرةونفررأ"الرعياللعيرلاإت نزلًاينايخرنًارةرةونفررأ،ا ةناكمافررا
لر ار ا ةةة افياازلالالرشةةؤا الالجعةنلر ا عا ةةةرأالأاامةةنئ الإللو الربةا ر االرخنص ة االأا
تقنب الررةونفررأالرعات ةررأ..الرةشةكة ايتسمنا نازلرماإر اح ادالررا ،ارمايششةرابب افيالر ري لالررمةةر ا
حع ايعخذاطنببنًاامةرنًاتنفذلً .ا
-ايعيبنلاا

نيقنلارةرونفررأ ا

اولالريعرلالرةةع لا نابرأاتر ةةةن /ايبري ا2021ااتر ةةةن /يبري ا2022ايحرةةةماتقنب الررةةةونفررأا
لرعات ةةررأا274احنر ايبر ايصةةونبمناأل ةةكنلا خعةي ا أالرع ةةرر االاللع ل :ا17ايعيعاو ةةنئي،ا
105اي ةرر ايعبة ابنرو افيالرورةالالة الرةبةا ااتقةمن،ا27اللع ل اج ة ،ا26احنر ايوريب،ا
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12احةنرة الحع ةنزايب ةةةةيي،ا3احةناللايور اجش ةةةةي،ا20اللعة ل اريظي،ا64اللعة ل ا أاوية اواللا
لأل أ .ا
المعقورر اامنئ الإللو الربةا ر الة الررلما أا رااايكةرا أا11الن نًالة امةةةقاطالر يكعنيااي ،افةنازلرمالر ةةةة افياياتساي ا
صةةباب افيايقي افكرلالمةةعقورر الرةرف الربةا يالأالر ةةة الرعشيرذي ،اايشبكساهذلافيايبن ةمنا عا
لإللو الربةا يا أااولامةةبرمناإر ايبررأا الررأارمنافيالرةشنصةةبالررئر ةةر افيا ؤمة ة الإلللل ا
الرعةيزلالرعات ةةةر اااكنر الألتين الراطشر ،اياايةكؤهنافيايبررأالرة ةةةؤاررأالش ا ةةةرااا شرةةةبا نا
اي رررالأل ااابنراكنر ا ةنايخة ا شنك الة ا عاىالرخطالرعورير ارةةؤم ااإدلالالربة افرمن .ا
الرةؤم نلالإللو ر الرةرندَال ابب اثاالا2011ايةما رندالاجةة ا أالرةؤم نلاالربقناللاالرةةعةكنلالرعياكنتما ة اكأ وها
ِريأالةياازاجعراالنئويمةناايصةةمناهةن،اا ةةة اهذلالإلجرل اامةةنئ اإلو .اجةبمالرةؤمةة ةةنلا
لرةرةندالا ةةأاهرك الةا يالمةةرا"لركرل الرقنب ة "اإلدلايمنافيالتعظناابربمناياايأ رةمناتمنئرنً.ا
ركأاليرالر ةشاللايدىامةا الرعرةرااا ةيمنلالري ةنداإر اي ةراايلةبالرةؤمة ةنلاايرةير ابب ةمنا
بأثةن الررا عوئة ا عاورةعمن،ا ةنايثسرالة الرظرااالرةندي ارةبن ةرأافرمنااي ةةةةيبارمنابرةةةةبابنلا
يقشر ااونتاتر ايعبة ابإبرل الربقاداالوعشن الألجمزلاالررهن،الة الررلما أاكاتمنا ؤمة ة ةةةنلاالبو ا
الللا بير  .ا
احةني ا رنداالررونفررأ اي ةأالرقنتا الرعات يارةرونفررأالرو افياحةني ا رنداهماركشراي ع ردافرقالا"إالاإللاكن ااواا
يرالًاب لفعا ةسحا أادالفعاي أالر ار اياالر فنعالراطشيااان ةبنًاررونب الرق ةن ".اهذلالالمةعةشن ا
لراا س
لمةعرةعرالر ةة نلال لا رللارة ةرطالة الررةونفررأاركشةفا رةنداهم،اانصة افرةنايعبة ابق ةنينا
لإلاهةنباالأل أالر قا ي،اانارهةناحةنرة ا رلمةةةة اإلللة ا" ازليرةااإااإ "الرةذ اللعقة افيا ةةةةمرا
نللا /ناسا2022ارة لايمةياعااكن امةرونكمااف اونتا الإلاهنباألتراية ةااب ةري ا رة اهالرذ ا
ي هابةبةا نلايخ الرقيبالة ااةر اإاهنبر افيا ونفظ الرقررال ،ا ةنايطة ا اج اي ةن أاالمعا
أاصونفررأااتن رأاحقاوررأالتعممابإطوقامرلحرادا اكشيرارةرنداه .ا
الرو افيالراصالاإر الرةبةا الة الررلما أادمةةعرلالرو افيالراصةةالاإر الرةبةا نلااإفرلدهابقنتا اان افإ س الرةةنامةةنلافيا
لرالوعاي ةةةعالرلور اي ن الررةةةونفررأا(الةا الرةالطشرأ)ا ة ايبقر الإلجرل للاالرةةنطة ااإاين ا
لرةبةا ايااجز ا شمناياالال عشنعالررةريحالأايق يةمنار نريمناف ةوًالأالالمةعةشن للالرة ة سةش افيا
لرقنتا افرةنايخ الرةبةا نلالرةعبةق ابنأل أالرقا ي.اافيال لاحناللاي ةسبالأل رار ا اصةةةونفررأا
رةق ن احع ايعةكشالا أالرعةععابوقمماهذل .ا
ا أالر يرالرعشايراي الرخ رالألبرزالة احري الررةونف االرعبيررا رة اهايترةناالررئرسالرعات ةيا
ورسامةبر الرذيأايرف ةا اك ااي ا خنرفارمم.احرتاإتسراابة رداتشةراي ايش اياابتاامةرة اإلو ارةنا
يعبنا ا عا نايذهيا اإررر،ايشةةشسا اه ا نًاإركعراترنًالة اصةةنحبالرري ،اي ةةعبة افررايرينظاتنبر ا

ايةسافررالنئولا أايبيرالأاايير،ااهاا ناللعيرها وة اينمةةرأالر وصةةي4اتقربالررةةونفررأافيا
س
ياتسا ةةةةكوًا أايا راي ةةةةكنلالرعرهربارك ا خنرفارةري ،او ايكا ا ةاليرامةةةةر اج ًلالة احري ا
لررةةونف االرري االرعبيرر،ااو ايبادابعاتساإر ا ربعالالمةةعي لدالألال،الأل رالرذ اي ةةع ليالركةررا
أالررقظ ا أاوي الرةشظةنلالرشن افيا نلاحقاقالإلت ن  .ا
ا
تقييد الحريات في تونس:
رمايقر المةعواللالررئرسالرعات ةيالة اكنف الر ةة نلاحري الاللو ااح ةباب اطنرمانثناها شظةنلا
لرة عةعالرة تياالرةشظةنلالرررراحكا ر .ايةاالرعشريبنلاافبما ب لاللعقنلالررويررأاالمعم لفمما
لرةيةن ةةةةرا أاوية الالجمزلالأل شرة ابةنرعزل أا عازيةندلاللة لدالرةبعقةرأايصةةةةوةنبالررن االرشةن ةةةة رأا
لر رنمررأ .ا
فرلماي س الر مةعااالرعات ةيالرذ اي سمالربة ابراياتسا شذاب لي امةش ا2014ايش س افيافرةةرا31الة اي س ا
"حري الرري االريكراالإللو االرششرا ةات .ااالاي ازا ةنام ااونب ا يق الة اهذهالرورينل"،ا
فإ س اياتسام ةمافيالر شاللالألاررل،اافقنًارةعقنايرالر شاي الرعيايششرهنالرةشظةنلالروقاور الرةوةر ا
الر ارر ،الربشةرللا أاحناللالإليقنااالر ة أاألفرلداب ةيباي ايشنيممالرعياتشةراهنالة اصةيونيمما
لة ا شرةةنلالرعالصةة ،ااهاا ناللعيريراهذهالرةشظةنلاارونًاج ةةرةنًارة مةةعااالرعات ةةياالرة ات ا
لربنرةر اروقاقالإلت ن  .ا
س
ايشظمالرششةةةةرالإلركعراتي،ايية ااي س الرعبةن ة ا عالرةوعاىالرةششةةةةااالة اهةذها
اي ةن الرةنباي اوةنتا
لرةشرةنلامةرظ سااهرش ارةزلجر الرونكماالألجمزلالأل شر ،ا أادا اي االدعايةشحالرعات ةررأاحةني ،ا
دفبالاثةأالروينظالةرمنالنررنًا شذا10امشاللاحع الررا  .ا
يشةةك الرةرمةةا ابقنتا ااوما،88ايح ااكنئزالروقي الر يةقرلطر الر ي لابب الرةاالا،الرعيايصةة ايمنا
لرمر الربةرنارعوقر ايه لاالرةاالاالإلصةواالر ةرنمةياالرعوالالر يةقرلطي.ايافراهذلالرةرمةا افيا
ةكةرالرونرياحةني االمةب الرش نق،الة ا ةعاىايأمةرسالر ةبرنلااحقمنافيايةقيايةاي ايجشييادا ا
يرار احكا ياا شعاي ا الروكا افياتشةةةةنطمن.اا عالرااالايزللالرخااا عالج ا أا شةةةةراعا
نايورايسنا
يشقرحاهذلالرةرمةةا االرذ ا أا ةةأترايقر الة الرةشظةنل.اإللاكن الرةرمةةا ا88ايوة اتي ًةة
س
أالروري ،االر ةةةةبياإر ا
ال ةةةةون،افإ س ا شةةةةراعايشقرورايبيسرالأاهنجسا بنكس:اهنجسالرخااا
س
يقرر هنابك سالرامنئ الرةةكش  .ا
يكةأاا االالرةشةراعافيايرلجبرالرةقشسعالأانتظن الرعرةريح ،الرذ اكن ا أايه سما كنمةبالرةرمةا ا
88االرةذ ايبة سا ةةةةرطةنايمةةةةنمةةةةرةنارورية الر ةبرةنل.اإلايبشياتظةن الرعرةةةةريح،الة الكساتظةن ا
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ةبرنلاحر،ايرييطافقطابإالدلا ؤمةة ةةةرمناابنيينعاإجرل للا برسش ،ا أا
،اي س ايأمةةةرسالر
نلرعرار
س
دا اي سا اياامة ايق يريس ارندلال .ا
ييعحالرةشةةةةراعاتةنفةذلارندلالالرةكةية ابةنر ةبرةنلابرئةنمةةةة الروكا ة اررفبايكايأاجةبرة ا ةن،اإللا ةنا
للعيرلااجادانيبنا اال ةح ابرأاتظن منالألمةنمةياالريرةالا،3ا4اا،10الرةعبةسق ايينلنابنرةيندئا
لرعياي ةباي ايوعر مةنالر ةبرةنل،اابةةنايو سرالةرمةن،ااياررلابشةةةةراطااإجرل للايكايشمةن.ااربة سا ةنا
يزي ا أا خنطرافعحايةاالرشنفذلاهااي ةةرأالريرة ا4ا ينهرماف ةين ة اي ةةحابرفبايكايأاجةبر ا
ة الر لالاإر انلرع سرا اياانيم ي ااح لالر ار ،ااهيا ينهرماف ةةين ة ايخش ة اي ايبة الإلدلالا
إر ايي ةررهنالة اتواا قرس ارةوري ااف الر ريق الرعيالتعم عمنالإلدلالافيايأاي الريرة ا.3ااو الهبا
ةفايأمةرسالر ةبرنل،ا
لريرة ا10افيالالي نهاتي ةر:افماا أاجم ال ةعرطااثنئ اج ي لارع ة سةأافيا س
الرعيايةيمالمةةعرولالرةقراباجرا ةةرليا(فياحرأاي س ا
أا ةةأتمناي اي ةةرس ا أاهذهالروري ،اكنراثرق
س
لاانصةةنابمم)،اال ةةعرلطاب نو اإون االايق سا سلاصةةةاحرعمنا
قر
س
ل دلاكيررلا أالر ةبرنلاالايةعةكا ا س
لأاثوث اي ةمرابنرش ةي ار جنتب.اكةناي ةنااهذلالريرة ا ةرطنا ةةاترنا يمةنااونبوًارةعأاي ،ااهاا
ي انالاي ا ا[يه لاالر ةبرس ااامةنئ ايوقرقمناا نلاتشةنطمنضا ةةأا شةةااللاهرنك الةا رس اياا
اانصة اي بةمنااناوا نلالرةرمةا .اايةوهاهشناي الينالا شةةااللاهيا
نيخ ةعاألتظة اونتاترس
س
ب ااهنالينالالرراال ةةةةو ايخشةة ة اي ايي ةةةةرالة ايتمنايةشعايرالاي ا أالر ةبرنلالة اي ا أا
صوحرنلالرمرنك الربةا ر .اا ا
إ ةةةنف ا ة اهذهالرشةةةراط،ابنرعالز ا عاإل ن الإلدلالاصةةةوحر اافبا ةينلايأمةةةرسالر ةبرنل،ا
مةةةرؤدين االا ونر اإر الرعب سةةةفافرمن.ا ناكنتمالإلدلالايةنامةةةرالة ايا الرالوعارعب ر ايأمةةةرسا
يارمن.اارأايررسراإ كنترس الر بأار ىالرةوكة الإلدلاي افيا
لر
س
ةبرنلامرعوالابمذلالرشك اإر اح س اونتات س
م يالر ةبر ابنر فنعالأاحقسمما
ورلاالررفبا ر ًن.اإلارمايع سةأالرةشراعالجرل ً المعب نررسناي ةحارةؤ س
قراا
فيانجنلا خعرةرل،ااإتسةن،الة الربكس،ال ةعرطاورلالاتمنئرنا أالرةوكة الإلدلاي ايق يابإررن ا س
لررفب،اي اورلالالمةةةةع شةنفرةنايااحكةةنالبعة لئرةسنارماي ةةةةعةأتيةرالإلدلال.اابةةناي س الرشظرافيادلةناىاي ةنازا
لر ةةة ايوعنوامةةشاللال ي لافيالر ااالالبع لئيافقط،اييق الر بأافنئ ير.ااهاا نايبشيابي ةةنط اي س ا
لإلدلالابنمةةةع نلعمنا شعايأمةةةرسالر ةبرنل،ااف امةةةة عمنالرعق يريس .افرلماي س الرةشةةةراعارمايوذاا
لإل نالاإر انتظن الرعرريح ،اإالسايتسراييرلرايةن نا أا ةاتر،اايؤمسسارشظن ايرار ا قشسع .ا
يعكراالرةش الليرافيايأمةرسا ةيكنلالر ةبرسنل،اإلاي ةرفالرةشةراعا ةراطنا ةكةر اا ةةاترس ،ا
س
س
نكنرعةنث افيالأله لا ،اايةشحالإلدلالامةةةة اافبايكايشمن.اهكذلايرةةةيحاح ايأمةةةرسالر ةبرنل،ا
اح س الر ةبرنلالرةاجادلافيايكايأا يكنل،ااهأاإالدلالإلدلال 5.ا
افيابرن ارمن,اصةةةرحماهرا أااليعوااايواإ س الر سةةةة نلالرعات ةةةرس ايونكمالرةالطشرأافيالرةونكما
لرب ةةكريس االرة ترس ،ااي ة شمم،اب ةةيبالتعقندللالن س ارةرئرساورسامةةبرس اا ةةؤاررأاناريأ.ا أابرأا
هؤال ايل ن افيالريررةن ،اا بةسقا الة ا الوعالرعالص الالجعةنلي،اا ق ابرل شايةيزياترس  .ا
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ي ةعخ الرشرنب الربةا ر اوالترأاوةبرس امة سشماوي الرةاالالرعات ةر ارةوحق ا شعق امةبرس ا ةأايرةيا ا
يارسررار ة نلالمعةشنئر ا شذا25اياررا/يةازا2021ابةةا"لالتقوب".ا أابرأااةساو نينا عبةق ابوري ا
لرعبيرراالجبعمناهرا أااليعسااايوا ؤارل،اهشنها ةةةخ ايق ةةةياحنررنالقاب افيالر ة ة أابعمة ا
لإلمةةن لارةرئرس،ا أابرأايممايارى،ااثوث انارا اور الرةونكة ابعمة الرعشةةمررابنر رواالإلمةةن لا
رةرئرس،اا خ اان ساور الرعوقر الر شنئيابنيمن نلا ةنثة  .ا
ا
أبرز االنتهاكات الحقوقية:
افي ا 26ا ياررا/يةاز،ادلهمايفرلدا أالرشةةةةرطة افيا وبسا ة ترة ا كعةةباوشةةنلالر زيرلافياياتسا
لربنصة ،ااصنداالاهاليفالربن ةرأاا ينيرحالرةكعب .ا
افيايكعابر/يشةريأالألال،اي رلالرمر الرةخعرة ابعشظرماامةنئ الإللو ابإلوقاوشنلالرزيعات ،ااهيا
وشنلايةريزياتر اانصةةة ،االراابب اثوث ايين ا أاإرقن الرشةةةرط الرقيبالة ا ذيعابنرقشنلاال ةةةاافيا
لريررةن اب ةةيبالتعقندليممارةرئرساورسامةةبر افيابرتن شابتالة الرمال .ااونرمالرمر اإ الرقشنلايبة ا
لا
ب ا ايرار .اافيالرشةةمراتي ةةر،ايلةقمالرشةةرط اوشنلات ةةة الرعةريزياتر ،ااإللل الرقرن الركريما ا
ايبرواياتسالة ااوعاي ةةةةرر الة الروقاقاالروريةنلالريردية االربةن ة ايزلية لاحة يمةنابو ةةةةبا
لروقاوررأا شذالتيرلدامبر ابنر ة نلافياياررا/يةازالرةن ي .ا
كةنايعالصة ا ونكة الرة تررأاي ن الرق ةن الرب ةكر ،االرةسابنرورينلالريردي ادا ايلا او ةنئر اياا
يحكةن اتمةنئرة ،اإر اجةنتةبايب رة احقاقا ة ترة اكةنرو افيالرعشقة االرعظةنهراالرع ةمر.اتس،ااوةنرةماإتمةةنا
يبةو اب ا ايرار  .ا
ايزلي لالالتعمنكنلابو ةبابرنتنلالرةشظةنلا أااولا ونكةنلالررةونفررأاا اترأاب ةيبانالئمما
ا الويمم،اإر اجةنتةباياليرالاللعة ل للالةرممااولاورةن ممابعر رة الألحة ل .افيياكة ا ظةنهرلار رفيا
لرةبندر الر ةةةرنمةةةر ايعبر الررةةةونفرا اإر اللع ل للاريظر اا ندي ،ااالما نري الرشقنب الراطشر ا
رةرةونفررأالرعات ةررأالألطرلاالر ةرنمةر الرةع اة افيالألز الر ةرنمةر افياياتسابنرشأ ابنررةونفررأا
لأاهذهالرع نلبنلاايركممايةناما الةةممابك احري ا عا ةن امو عممالر ي ،اركأايي ااي اهذها
لرش ل للاالايةق انللتنًاصةةنلر ار ىالر رفرأ.اا ةنازلدالر رأابةس
ايبر الررةةونفررأاإر الاللع ل للا
س
أاوي الرقاللالأل شر .ايا ةنعايرىاتقربالررةونفررأالرعات ةررأ،ا وة اينمةرأالر وصةي،ايتمنايبادا
إر ا"جاالرعوريباالرم عررينالر ةنلر الرعيايصيومايبر احرنلالرةالطشرأارةخ ر.ا ا
و ةر الرشةنبالرعات ةيالةيالر ةبر الرذ ايقيعافيالر ة أابب ناكعبافيامةيعةير/ييةالا2021اي ايش ا
مةةخرافرمنا أاالادالررئرساورسامةةبر الرةعكرالابعو ةةرأالألا ةةنعافيالريود.االلعيرالأل أاا برا
لرق ةن اي س اي ايش الر ةبر ايبعيرا سةنًابنررئرساا اوعالررئنمة ،افأاوفالرشةنباا نازللا ة اتنًاحع ا
لررا  .ا
و ةةر الةيالر ةةبر ارر ةةمالرق ةةر الراحر لالرعيا ةةم لام ة أا الطشرأاب ةةيبااييممالة ا الوعا
لرعالصة ،اب امةيقعمناحناللال ل،ارب ساي ةمرهناو ةر الرة ا امةةرمالر ينرياصةنحباصةيو ا"ازيرا
ماإحة ىالرةوةنكمالرعات ةةةةرة ايا ا13ا
ةةةةرطالرة االر ةةةةكر"الر ةةةةنارلالة ا"فر ةةةةياه" اإلاحكةة ا

تافةير/يشةريأالرةنتيالرةن ةياب ة شرارة لامةع اي ةمر،اب ةيبا ناللعيرا"ي ناالًالة الررئرسالرعات ةيا
ورسامةبر اا سةنًابنر روالرعات ةي"،اإثراتشةرها ةال اي ايشنلايرفبافرمناورلاللا25اياررا/يةازا
لالتقوبر ،ااك سا ناحر ابب هن .ا
امةنئ الإللو الرعات ةر ارماي ةةماهيالألارىا أالاللع ل لل،افق احرتايبر الررةونفرا ايا ا26ا
ياررا/ايةازايثشن اير رعممااوي ايترةةةناا"حرك الرشم ةةة "اي ن الريررةن ارولع ل ،اايةما رةةةندالا
هالييممالر الر ا أاوي الأل أالرعات ةي.اكذراالراالرعةيزيا الررمةةيالرعات ةيايا ا28اياررا/ايةازا
2021حنر ا أالالحعقن ابب ا شعا ةريرأا أالرةشةناك افيابرتن شاحالا امةرنمةي.ااو اف ةس رالرة يرا
لربن ارةعةيزيا ابأترايةق ايبةرةنلا أالةر افيالر روالرعات ةةياطةبا شراإيقناالريرل شالر ةةرنمةةر ،ا
اهاا ناتيعراائنم الر ةمااي ااازلالالر فنع،افرةناون الررئرسابإونر الرة يرالربن ارةعةيزيا الرعات ي .ا
إر اجنتبالرب دالركيررا أالالتعمنكنلالرعياطنرمالررةةةونفررأاايصةةةونبالررن ,ايشعمااياتسايي ةةنًا
لرعزل ةنيمةنالرة اررة ااكةنفة الالييةنورةنلالرعياصةةةةندوةمالةرمةنافيا ةةةةةةن احرية الرعبيررااحرية الاللو .ا
ايش الرةندلا19ا أانلربم الر اريالرخن ابنروقاقالرة تر االر ةةرنمةةر ،الرعيايةةِ س اياتسافررادار ا
طرا،الة اكيةنرة الرو افياحرية الرعبيرر اابرشةةناوة ايير الروكا ةنلاورادًلالة الرعبيرراروةةنية ا
بببالرةرةةةنرحالربن ،اي باي ايكا اهذهالرقرادا شةةةةار افياونتا ا رةةةن ابق ااكناا أالر و ،ا
رعةكرأالألفرلدا أايشظرمامةةةاكممابةاجير،ااي باي اي ةةعش الراابا ةةاااإر ا ةةراالا نااو اا أا
لرعشنمةةير ارعوقر الأللرل الرةو دل.اي نافر احظرا ةةن الة اتشةةرالرةبةا نل،ابشن ً الة ا ينهرما
يمة االن ةة ا ة اتشةةرا بةا نلاكنلب اياالرراصةةورو ،افواي ةةعافيالرشةةراطايلوه،اا أاثَ َما
يعبةنا ا عالرقةنتا الرة ارياروقاقالإلت ةةةةن .اايشةنلاهةذهالرعة لبررا أالرو افياحرية الرعبيررافياحة ا
للير،اايَيب ايةن الريب الأاي ايكا اامرة ارير الرقرادارعوقر الرم االرةششاد .ا
كةةناي اياتساكةذرةاال ةةةةاافيالاليوةندالألفريقياااهيادارة ا او سبة الة الراثرقة الررئر ةةةةرة الرةعبةقة ا
ب6ااي ةةأالرةندلا
بوقاقالإلت ةن افيالرقنالالألفريقر ااهيالرةرةنقالألفريقياروقاقالإلت ةن االرشةبا ا
لرعنمب ا أالرةرةنقالألفريقياروقاقالإلت ن االرشباباحري الرعبيررابنرررنل الرعنرر  :ا
.1ارك افردالرو افيالرورالالة الرةبةا نل .ا
.2ارك افردالرو افيالرعبيررالأااتشرانالئرافياح ادالرقنتا  .ا
بنال ةةنف الر الالتعمنكنلالر ارر افإ اياتسايشعماايي ةنًادمةةعااهنالراطشيالرذ ات افيافرةةةرا31ا
لة اي :احري الرري االريكراالرعبيرراالإللو االرششةةرا ةةةات .ااالاي ازا ةنامةة ااونب ا ةةيق ا
ل.اافيالريرةة ا32الرذ ات الة ا ةةةأالر ار الرو افيالإللو االرو افيالرشينلا
لة اهذهالرورين ا
7
إر الرةبةا .ااي اي ب الر ار اإر ا ةن الرو افيالراصالاإر ا يكنلالاليرنل .ا
ا
ا
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االستعراض الدوري الشامل لدولة تونس:
يشظرالر الالألل ةةن ابنأل مالرةعو لايا ا7اتافةير/ايشةةريأالرةنتيا2022ارةةرلالررلبب افيايا ةةنعا
حقاقالإلت ةةةن ابعاتساالراافياإطناالالمةةةعبرل الر اا الرشةةةن الرذ اا ةةةبمارراياتسالرةرلا
لألاررلافيالن ا2017ا ةةةةأالر ار الرةنرة ا( 2021-2017ا).ااو ايةقماياتسااوررا248اياصةةةر ا
و ما أايكةرا أا100ادار اويةمالر ةةة نلالرعات ةةر ا189اياصةةر ،اايورلا55اياصةةر ،اايجتةما
ل.اايازلمالرعاصةرنلاالرعيايةقعمناياتسافيالر ار الرةنرة ارومةعبرل الر اا ا
لرشظرافيا4اياصةرن ا
8
لرشن الة الرشك الرعنري  :ا

حقوق المرآة
عقوبة اإلعدام
حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي
التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان
المجتمع المدني
حقوق العمال
المهاجرون
عديمي الجنسية والحق في الجنسية
االتجار بالبشر
المساعدة الفنية والتعاون
المدافعون عن حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان واإلرهاب
توصيات أخرى
حق التعلم
طالبو اللجوء  -الالجئون
االنتخابات
التمييز العنصري
الفقر
هيئات المعاهدات
العنف القائم على النوع االجتماعي
الشعوب األصلية
الخصوصية
الحق في الحصول على المياه

الصكوك الدولية
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
العدالة
حرية الرآي والتعبير
اإلجراءات الخاصة
االعتقال
حقوق الطفل
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
حرية الصحافة
حقوق المعوقين
عام
حرية الدين والمعتقد
عملية االستعراض الدوري الشامل
الحق في التنمية
الحق في الصحة
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل عمالء الدولة
التوجه الجنسي والهوية الجنسية
األمن العام
الوصول الى العدالة
البيئة وحقوق اإلنسان
حقوق األقليات
الحق في المسكن

https://upr-info-database.uwazi.io/library/?q=(allAggregations:!f,filters:(cycle:(values:!(%27567eec7bd5ab-4c36-a71257c38fae9124%27)),state_under_review:(values:!(fcu72k6lq6p))),from:0,includeUnpublished:!f,limit:30,o
rder:desc,sort:creationDate,types:!(%275d8ce04361cde0408222e9a8%27),unpublished:!f) 8

ا

التوصيات الخاصة بالصحافة والصحفيين:
ل ابشةةةةأ الإللو ااحري ا
يةقماياتسافيالر ار الرةنرة ارومةةةةعبرل الر اا الرشةةةةن ا4اياصةةةةرن ا
لررونف ااو اويةماياتسابعشيرذايةاالرعاصرنل .ا
اكنتمالرعاصرنلاكنرعنري :ا
9

البلد المقدم للتوصية
ا
لمينتران ا
ا
اا نتران ا
ا
ريشن ا ا
ا
ا
لر تةناه ا

نص التوصية
Save translation

للعةنداي لبررار ةن احةني احري الرعبيررااحري ا
لررونف ا،اا ةن او الالرة لفبرأالأاحقاقالإلت ن ا
لة الرقرن ابأتش عممالرةشرال ا
Save translation

ال الإلطناالرقنتاتيالرة ي الة احري الررونف ا
الرششراالرعالص الر ةبيالريرر ا عالرةبنيررا
لر ارر الرةبةالابمان ا
لالمعةرلاافيايبزيزاحري الإللو ااحقاقالربن ةرأا
فيا نلالإللو ا ا
لمعي للالرةرما رأااوما115اااوما116ار ش ا
2011ابشأ الاليرنلالررويياالر ةبيالريرر ا
بنرعشريبنلالرةعالفق ا عالرةندلا65ا أالر معااا
لرةعبةق ابنإللو االررونف االرششراالرةندلا127ا أا
لر معاا .ا

موقف تونس
ا
دل ام ا
ا
دل ام ا
ا
دل ام ا
ا
ا
دل ام ا

ا
الة الررلماويالاياتسارةعاصةةرنلالالاي الإللو الرعات ةةيااي هاابشةةك اا ررا شذالن ا،2017االا
مرةنافيايلقنباإونر الررئرساورسامبر اائرسالرازال افيا25ايارراا2021ااي ةر هالريررةن .ا ا
لاج ة ي الة ا
كةناي هاالالر ةةو الري تر االرشي ةةر ارةرةةويررأاي هاالاكيررلاايبر ةةالااللع ل ل ا
يثشةن اير رعمماروحع ةنجةنلا أايجة ا شعاير رعمةن.اايبر ةةةةمالربة ية ا أاامةةةةنئة الإللو الرةوةرة ا
الألجشير االرةؤمةة ةةنلالإلايناي ارة لهةنلا أاوي ا ةةينطالأل أ،الرذيأاصةةنداالافيال لاحناللا
ب للالريتالرخنص ابنرةؤم نلااي رالا كنييمنابنإللوق .10ا
https://upr-info-database.uwazi.io/library/?q=(allAggregations:!f,filters:(cycle:(values:!(%27567eec7b- 9
d5ab-4c36-a712-57c38fae9124%27)),issues:(values:!(%27008c3a4b-c90e-41f7-bda98c241a04a74b%27)),state_under_review:(values:!(fcu72k6lq6p))),from:0,includeUnpublished:!f,limit:30,o
)rder:desc,sort:creationDate,types:!(%275d8ce04361cde0408222e9a8%27),unpublished:!f
https://www.alhurra.com/morocco/2022/10/22/%D8%B9%D9%83%D8%B3 - 10
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1

تصنننيف تونس في المؤشننرات العالمية للحريات بين الجولة الثالثة والجولة الرابعة لالسننتعراض
الدوري الشامل (:)2022 – 2017
فيالربن الرذ اويةمافرراياتسارعاصةةرنلالالمةةعبرل الر اا الرشةةن افياجارعرالرةنرة الن ا،2017ا
كن ايرةشريمنالرةريي الالار الة ا ةعاىالر الالربربر االفريقرنابةعامةطا ؤ ةراحرينلااصة اإر ا
70اداج ا أا100اح با ؤ رافري ا اهناسارةورينل .ا
ا نزلرماياتسايعرة االر الالربربر اح ةبالرةؤ ةراتي ةرا عابببالرعرلجعافيالن ا2021اا2022ا
اف الرةبةنيررالرعيايبعةة هةنالرةشظةة ا ة اصةةةةبابة الراصةةةةالاإر الرةوعاىاالة دالرةالوعالرةو ابة ا
ايهةرعمناا ةنامةةنلالتعمنهالرخرةةاصةةر االررهن،اايبعة اتعر ًا أا100اتق افيالرةورةةة اريرزا
لرشعةنئشا(39-0اداجة ايبشي:الرراحرل،ا69-40اداجة ايبشي:احرلاجزئرةًن،ا100-70اداجة ايبشي:احرلا
يةن ً ن) .ا
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صعوبة الوصول إلى المحتوى  25 /نقطة

20

15
تحديد المحتوى 35 /نقطة

10

0

5

انتهاك الخصوصية 40 /نقطة

ااف ا ؤ را رلمةا ابواح اداروري ا
94
لررونف ،احنفظماياتسالة ابقنئمنافيالرةريي ا
لألار ا الربرنًاحع الن ا2021افرةناحةمافيا
لرةريي الرةنتر ااولالربن ا.2022اي نالنرةرنً،افق ا
حةمافيالرةريي ا97ا أايص ا180ارةبن ا2017ا
ا2018الة الرعالري،افرةنايحرزلايق ا ةواظا
97
فيالربن ا2019احرتاحةمافيالرةريي ا72ا
97
لنرةرنًاايرلجبمابشق االح لافيالربن ا2021ا
100
150
رعو افيالرةريي ا.73اي نافيالربن ا2022افق ا
م لالررونف افياياتسايرلجعاا ررلًاحرتاجن لافيالرةريي ا94ا .ا
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