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 مقدمةال

 

، أػهُذ انؾكٕيخ انًإلزخ فٙ رَٕظ ػٍ االَزخبثبد انخبفخ ثًغهظ 2011آراس /يبسط 4فٙ 

ثؼذ رنك رأعٛم انًٕػذ  رى ٔنكٍ ،رًٕص/ٕٚنٕٛ 24ُؽذد ربسٚخ ْزِ االَزخبثبد فٙ فٙ انجذاٚخ ٔ. رأعٛغٙ

ٔعبء ْزا انمشاس ػمت يطبنجبد ثذعزٕس عذٚذ ٚإعظ نغًٕٓسٚخ . األٔل رؾشٍٚ/أكزٕثش 23ئنٗ 

مشٔسٚب نهمطغ يغ انًًبسعبد انمًؼٛخ نهُظبو انمذٚى  يطهجًب ٔكبٌ انذعزٕس انغذٚذ ُٚؼزجش. رَٕغٛخ صبَٛخ

انزٙ ؽقهذ ثغجت ٔعٕد رشعبَخ لبََٕٛخ لًؼٛخ، َٔظبو لنبئٙ  اإلَغبٌٔاَزٓبكبرّ انًًُٓغخ نؾمٕق 

 .صى رُفهذ يٍ انؼمبةاالعزمالنٛخ، ٔلٕاد أيٍ رُزٓك انمٕاٍَٛ  ئنٗٚفزمش 

 

ٔكبَذ أؽضاة  ،كبٌ انؾضة انؾبكى ٚغٛطش ػهٗ انًؾٓذ انغٛبعٙخالل سئبعخ صٍٚ انؼبثذٍٚ ثٍ ػهٙ، 

يًُٕػخ يٍ انزؼشٚف  ٔئيب ،يًٓؾخ ٔئيب ،ٕسح ثؾكى انمبٌَٕئيب يؾظانًؼبسمخ انؾمٛمٛخ، ػهٗ لهّزٓب، 

ػمجذ خهغ ثٍ ػهٙ، لبيذ انؾكٕيخ انًإلزخ أٔخالل انزغؼخ أؽٓش انزٙ . ُبخجٍٛثُفغٓب نذٖ عًٕٓس ان

األؽضاة لذس كجٛش يٍ ؽشٚخ انزُظٛى  ٔأرٛؼ. ثًُؼ رشاخٛـ لبََٕٛخ ألكضش يٍ يبئخ ؽضة عٛبعٙ

، ٔنكُّ ٚجمٗ يٍ غٛش انٕامؼ يذٖ َغبػ ْزِ األؽضاة فٙ ْزِ 2011ٔرؾذٚذ يٕالفٓب خالل عُخ 

 .انمقٛشح فٙ انزؼشٚف ثًٕالفٓب نؼًٕو انُبخجٍٛانفزشح انضيُٛخ 

  

اَزخبثبد رؾشٚؼٛخ أٔ سئبعٛخ، ٚضٚذ يٍ ؽغى ٌ اَزخبة يغهظ رأعٛغٙ، ٔنٛظ ارنك، ف ئنٗ ئمبفخ

ٚمٕيٌٕ ثقٛبغخ دعزٕس عذٚذ ٚؼٛذ رؾذٚذ َظبو انؾكى فٙ  انُبخجٌٕ يطبنجٌٕ ثبخزٛبس يًضهٍٛ. انغًٕك

يٍ ٔ. ئنٛٓب، ٔٚنغ انًجبدب األعبعٛخ نٓزا انُظبو انغذٚذ رَٕظ، ٔيإعغبد انؾكى ٔانغهطبد انًٕكهخ

أٌ ٚزنًٍ انذعزٕس انغذٚذ ثًُٕدا رإكذ ػهٗ ثؼل ؽمٕق اإلَغبٌ َٔقًٕفب أخشٖ رإصش ػهٗ  انًزٕلغ

 .يكبَخ ؽمٕق اإلَغبٌ فٙ رَٕظ لبًََٕب ٔيًبسعخً 

 

ٔأٌ ٚمٕو ثًشالجزٓب ئنٗ أٌ ٚؼٍّٛ انًغهظ انزأعٛغٙ ؽكٕيخ اَزمبنٛخ يٍ انًُزظش ئنٗ رنك،  ثبإلمبفخ

 .ؽكٕيخ عذٚذح ؾكٛمؽٍٛ ئعشاء اَزخبثبد رؾشٚؼٛخ رإد٘ ئنٗ ر

 

ٌ ٚنًٍ انذعزٕس انز٘ عٕ  ٚمٕو ثقٛبغزّ ؽًبٚخ ألْٕٛيٍ ساٚزظ ٔٔرؼ انًغهظ انزأعٛغٙ  ذػٕٔر

، كًب رُفٓى فٙ يغزٕاْب األدَٗ ٔكًب ْٙ يؼزش  ثٓب دٔنًٛب، ثًب فٙ رنك انًزؼهمخ اإلَغبٌفؼهٛخ نؾمٕق 

ٌّ ْزِ انًجبدب رؾًٙ . يُٓب ثبنًغبٔاح ٔػذو انزًٛٛض كًب ُٚجغٙ ػهٗ انًغهظ انزأعٛغٙ أٌ ٚنًٍ أ

رطجٛمٓب فٙ  زىفٙ ػاللزٓى ثبنغهطبد ٔانؾخقٛبد انؼبيخ ٔانًٕاهٍُٛ اٜخشٍٚ، ٔأٌ ٚ األفشاد

ٔأٌ رًُؼ انمنبح عهطبد يزؼهمخ ثزفؼٛم انؾمٕق ثؾكم يجبؽش ٔمًبٌ يالءيخ انزؾشٚؼبد  انًؾبكى،

ٍّ لٕاٍَٛ يؾهٛخ رزٕافك يغ انًؼبٚٛش انذٔنٛخ نؾمٕق  انزَٕغٛخ نٓب، ٔأٌ رٕفش لبػذح ٚغزؼًهٓب انًؾّشع نغ

انمٕاٍَٛ  قارغباإلَغبٌ، ٔرغزؼًهٓب انًؾبكى انزَٕغٛخ نزٕفٛش ؽًبٚخ يجبؽشح نؾمٕق اإلَغبٌ ٔننًبٌ 

 .انزَٕغٛخ يغ انًؼبٚٛش انذٔنٛخ

 



أٌ ركٌٕ أٔل اَزخبثبد ؽّشح  يٍ انًزٕلغٛخ انخبفخ ثبنًغهظ انزأعٛغٙ، انزٙ ٔخالل انؾًهخ االَزخبث

األؽضاة ٔانًشؽؾٍٛ انًغزمهٍٛ يٕالف  انؼذٚذ يٍ، ارخزد 1956ٔرؼذدٚخ يُز اعزمالل رَٕظ عُخ 

 .اإلَغبٌانًزؼهمخ ثؾمٕق  منبٚبيؾذدح ؽٕل عًهخ يٍ ان

 

األؽضاة انغٛبعٛخ عؼذ يٍ خالنّ  ئنٗرمذيذ ْٕٛيٍ ساٚزظ ٔٔرؼ ثبعزجٛبٌ  ،آة/أغغطظ 9ٔفٙ 

رؾغٛغ األؽضاة ٔانًشؽؾٍٛ انًغزمهٍٛ ػهٗ انزؼجٛش انؼهُٙ ػٍ ثشايغٓى انًزؼهمخ ثؾمٕق  ئنٗ

ٔؽًم االعزجٛبٌ .  انزٙ رمذيٕا ثٓب اإلعبثبدػهٗ  اإلهالع، ٔيكُذ عًٕٓس انُبخجٍٛ يٍ اإلَغبٌ

ؽشٚخ انزؼجٛش ػٍ انشأ٘ ٔركٍٕٚ انغًؼٛبد، ٔؽمٕلًب يزؼهمخ ثبألؽٕال ؽمٕلًب يذَٛخ ٔعٛبعٛخ يضم 

يزؼهمخ ثؾًبٚخ  ٔئعشاءادانؾخقٛخ يضم انًغبٔاح ثٍٛ انغُغٍٛ فٙ انًٛشاس ٔانضٔاط ثغٛش انًغهى، 

بفؾخ انزؼزٚت، ٔفشك لٕٛد ػهٗ اسرذاء انؾغبة اعزمالنٛخ انمنبء، ٔمًبٌ انًؾبكًبد انؼبدنخ، ٔيك

، ٔؽك غٛش انًغهًٍٛ فٙ انزجؾٛش، ٔانؾك فٙ (انُمبة)ثًب فٙ رنك رغطٛخ انٕعّ ثؾكم كبيم 

 ثبالرفبق ٛخانغُغ انؼاللبدػهٗ انمبٌَٕ انز٘ ٚؼبلت  ئنغبءكبٌ ُٚجغٙ  ئراانخقٕفٛخ يضهًب رزؼهك ثًب 

اننشٔس٘ أٌ ٚنًٍ انذعزٕس انغذٚذ ؽًبٚخ فؼهٛخ نهؾمٕق َّ يٍ أكًب . يٍ َفظ انغُظ جبنغٍٛثٍٛ ان

 .االلزقبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ

 

 

 

 

 



 التوصٌات

 

رذػٕ ْٕٛيٍ ساٚزظ ٔٔرؼ األؽضاة ٔانًشؽؾٍٛ انًغزمهٍٛ انًؾبسكٍٛ فٙ اَزخبثبد انًغهظ 

 :ًب ٚهٙاالنزضاو انؼهُٙ ث ئنٗانزأعٛغٙ 

 

  كًب رؼشفٓب انًؼبْذاد انذٔنٛخ يضم انؼٓذ انذٔنٙ  اإلَغبٌدػى ؽًبٚخ دعزٕسٚخ لٕٚخ نؾمٕق

انخبؿ ثبنؾمٕق انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ، ٔانؼٓذ انذٔنٙ انخبؿ ثبنؾمٕق االعزًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ 

 .ٔانؾؼٕة اإلَغبٌٔانضمبفٛخ، ٔانًٛضبق األفشٚمٙ انخبؿ ثؾمٕق 

  انؼشفٙ نؾمٕق ٔانمبٌَٕ انذٔن اإلَغبٌانزُقٛـ ػهٗ أٌ ُكال يٍ انًؼبْذاد انذٔنٛخ نؾمٕق ٙ

 .نٓب ػهّٕٚخ ػهٗ انمٕاٍَٛ انًؾهٛخ اإلَغبٌ

  أل٘ عجت، كبنؼشق أٔ انهٌٕ أٔ انغُظ أٔ انهغخ أٔ انذٍٚ أٔ انمنبء ػهٗ عًٛغ أؽكبل انزًٛٛض

يضهًب  ،انشأ٘ عٛبعٛب أٔ غٛش عٛبعٙ، أٔ األفم انمٕيٙ أٔ االعزًبػٙ، أٔ انضشٔح أٔ انُغت

 .يٍ انؼٓذ انذٔنٙ انخبؿ ثبنؾمٕق انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ 26ْٕ يكفٕل فٙ انًبدح 

 دػى انًغبٔاح ثٍٛ انغُغٍٛ فٙ عًٛغ يغبالد لبٌَٕ األؽٕال انؾخقٛخ دٌٔ اعزضُبء. 

  ّدػى ؽشٚخ انزؼجٛش ػٍ انشأ٘ كًب رؼّشفٓب انًؼبْذاد انذٔنٛخ، ٔػذو رغشٚى انزؾٓٛش ٔعؼه

ؼبسمخ انمٕاٍَٛ انزٙ رغشو انزؾٓٛش أٔ انزؼذ٘ ػهٗ انذٚبَبد يفمو، ٔخبمؼب نهزمبمٙ انًذَٙ 

 .أٔ انًغًٕػبد انذُٚٛخ

  ٍدػى رأكٛذ دعزٕس٘ لٕ٘ ػهٗ اعزمالنٛخ انمنبء ٔيشاعؼخ انمٕاٍَٛ ثًب ٚؾًٙ انمنبح ي

 انمنبح ثًب فٙ رنك انمشاساد انًزؼهمخ ثبنزؼٍٛٛ ٔانزأدٚت ٔرٕصٚغ ،مغٕه انغهطخ انزُفٛزٚخ

 .ػهٗ انًؾبكى ٔرٕصٚغ انمنبٚب ػهٛٓى

 انًضبل،  دػى انزؾشٚؼبد انزٙ رؾًٙ األؽخبؿ انًؾزغضٍٚ يٍ انزؼزٚت ٔيُؾٓى، ػهٗ عجٛم

يُز ثذاٚخ االؽزغبص ٔيُؼ انًؼزمهٍٛ انؾك فٙ انؾقٕل ػهٗ فؾـ  انؾك فٙ االنزمبء ثًؾبو

 .ٔػبئالرٓى ثطهت فٙ رنك يؾبيْٕىهجٙ ػُذيب ٚزمذيٌٕ أٔ ٚزمذو 

  انغغًٛخ انزٙ ٔلؼذ أصُبء  اإلَغبٌاَزٓبكبد ؽمٕق ػهٗ ًؾبعجخ بنؽبيم يزؼهك ث هبسئدػى

 .فزشح سئبعخ ثٍ ػهٙ

 

 



 

 التقرٌر منهج

 

أكضش يٍ خًغٍٛ  ئنٗاالعزجٛبٌ  ثاسعبل، لبيذ ْٕٛيٍ ساٚزظ ٔٔرؼ 2011آة /أغغطظ 9ثذاٚخ يٍ 

ًًضهٙ ثيجبؽشح عًؼزُب  يمبثالديٍ خالل ٔكزبثخً  االعزجٛبٌسًدا ػهٗ  13رهمُٛب . ٔلبئًخ يغزمهخ بً ؽضث

أهٛب  عٛبعٛخ يخزهفخ رًزذ يٍ ألقٗ انٛغبس  ئنٗ ئعبثبدٔرُزًٙ األؽضاة انزٙ لذيذ . األؽضاة

والحزب  حزب حركة التجديديضم   أؽضاة ٚغبسٚخ ئنٗضة انؼًبل انؾٕٛػٙ انزَٕغٙ، ؽ:انشادٚكبنٙ

 ٔؽضة انزكزم الحزب الديمقراطي التقدمييضم  ،األؽضاة انٕعطٛخ ئنٗ، االشتراكي اليساري

 ئنٗ، نسوحزب آفاق تى( انذًٚمشاهٙ يٍ أعم انؼًم ٔانؾشٚبد انزكزمانًؼشٔ  أًٚنب ثبعى )

الحزب راد انخهفٛخ انذُٚٛخ يضم  انًؾبفظخاألؽضاة  ئنٗ، حزب حركة الثعثاألؽضاة انمٕيٛخ يضم 

 .والتنمية عدالةوحزب الكرامة من أجل ال الليثرالي المغارتي
 

ٔأفذسد أْى . ٔلبيذ ْٕٛيٍ ساٚزظ ٔٔرؼ أًٚنب ثًمبسَخ َزبئظ االعزجٛبٌ يغ ثشايظ األؽضاة

 ثمنبٚباألؽضاة ثٛبَبد لجم اَزخبثبد انًغهظ انزأعٛغٙ أثشصد ثذسعبد يزفبٔرخ يٕالفٓب انًزؼهمخ 

اإلَغبٌؽمٕق 
1
رنك، لذو ثؼل لبدح األؽضاة ٔانُبهمٍٛ انشعًٍٛٛ ثبعًٓب رقشٚؾبد  ئنٗ ئمبفخ. 

 .اإلَغبٌػًٕيٛخ ؽٕل يغبئم يزؼهمخ ثؾمٕق 

 

ٌ األؽضاة انزٙ أعبثذ ػهٗ اعزجٛبٌ اًؾزًهٍٛ، فانُبخجٍٛ ان نشأ٘ اعزطالعػًهٛبد َزبئظ  ػهٗ ٔثُبء

ُٚشعؼ  أٌ ػجش ٔعبئم أخشٖ  اإلَغبٌْٕٛيٍ ساٚزظ ٔٔرؼ أٔ أػهُذ ػٍ أعُذارٓب فٙ يغبل ؽمٕق 

.يٍ يمبػذ انًغهظ انزأعٛغٙ ثؼذد كجٛشرفٕص 
2
 

 

بنؾمٕق انًذَٛخ ٔٚؾًم اعزجٛبٌ ْٕٛيٍ ساٚزظ ٔٔرؼ انؼذٚذ ٔنكٍ نٛظ كّم األعئهخ انٓبيخ انًزؼهمخ ث

انزٙ رُمغى ؽٕنٓب  انمنبٚبثؼل يٍ االعزجٛبٌ ْٕٛيٍ ساٚزظ ٔٔرؼ  اعزجؼذدٔنمذ . ٔانغٛبعٛخ

انؾمٕق  ثزٕفٛشٔيغبئم يزؼهمخ  ،اإلػذاوكبٌ ُٚجغٙ ػهٗ رَٕظ أٌ رهغٙ ػمٕثخ  ئرايضم يب  ،األؽضاة

 .االعزًبػٛخ ٔااللزقبدٚخ ٔانضمبفٛخ

 

                                                           

-http://www.slideshare.net/Blog2Com/le-projetوآفاق تونس  http://www.365p.info/livre/index.htmlأنظر برامج حركة النهضة   

afek-tounes-pour-la-tunisie ًوالقطب الدٌمقراطً الحداث ،http://www.scribd.com/doc/66856901/Programme-Constitutionnel-Et-

Societal-FR  والمؤتمر الدٌمقراطً من أجل العمل والحرٌات
http://www.ebnim3atktl.org/notes/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%

AA%D9%84 وحركة التجدٌد ،http://ettajdid.org/faq.php ًوالحزب الدٌمقراطً التقدم ،
http://www.pdp.tn/userfiles/files/programme_pdp.pdf 

وأشرفت عله مؤسسة هانس ـ سٌدل األلمانٌة بالشركة مع نسمة تً فً وجرٌدة  3122أٌلول /سبتمبر 32استناًدا الى سبر آراء تم ٌوم  2
 22بالمائة للحزب الدٌمقراطً التقدمً، و 26نها سوف تصوت لحركة النهضة، وبالمائة من عٌنة من الناخبٌن قالت أ 35المغرب، فان 

-http://batizen.blogspot.com/2011/10/tunisie-dernier-sondage-surأنظر . بالمائة للمؤتمر من الدٌمقراطً من أجل العمل والحرٌات

les.html .21)نسبة الناخبٌن الذٌن لم ٌقرروا بعُد لمن سوف ٌصوتون أٌلول /وأبرز سبر آراء آخر قامت به شركة سٌغما فً بداٌة سبتمبر 
 (.بالمائة

http://www.hrw.org/node/102450
http://www.hrw.org/node/102442
http://www.hrw.org/node/102442
http://www.hrw.org/node/102442
http://www.hrw.org/node/102442
http://www.hrw.org/node/102445
http://www.hrw.org/fr/news/2011/10/19/r-ponse-du-parti-afek-tounes-au-questionnaire-droits-de-lhomme
http://www.hrw.org/node/102448
http://www.hrw.org/node/102450
http://www.hrw.org/node/102450
http://www.hrw.org/node/102450
http://www.hrw.org/node/102450
http://www.hrw.org/node/102447
http://www.365p.info/livre/index.html
http://www.slideshare.net/Blog2Com/le-projet-afek-tounes-pour-la-tunisie
http://www.slideshare.net/Blog2Com/le-projet-afek-tounes-pour-la-tunisie
http://www.slideshare.net/Blog2Com/le-projet-afek-tounes-pour-la-tunisie
http://www.scribd.com/doc/66856901/Programme-Constitutionnel-Et-Societal-FR
http://www.scribd.com/doc/66856901/Programme-Constitutionnel-Et-Societal-FR
http://www.scribd.com/doc/66856901/Programme-Constitutionnel-Et-Societal-FR
http://www.ebnim3atktl.org/notes/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84
http://www.ebnim3atktl.org/notes/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84
http://ettajdid.org/faq.php
http://www.pdp.tn/userfiles/files/programme_pdp.pdf
http://batizen.blogspot.com/2011/10/tunisie-dernier-sondage-sur-les.html
http://batizen.blogspot.com/2011/10/tunisie-dernier-sondage-sur-les.html
http://batizen.blogspot.com/2011/10/tunisie-dernier-sondage-sur-les.html


 

 العامة النتائج

 

ألحزاب الكبرى فً ما ٌتعلق بالحقوق السٌاسٌة والحرٌات الُمعلنة لنظر التقارب وجهات 

  والمحاسبة

ػهٗ أعئهخ االعزجٛبٌ أٌ أغهت األؽضاة انغٛبعٛخ يزفمخ ػهٗ مشٔسح ؽًبٚخ انؾشٚبد  اإلعبثبدثُٛذ 

فٙ انذعزٕس ثًب فٙ رنك ؽشٚخ انزؼجٛش ػٍ انشأ٘، ٔؽشٚخ انقؾبفخ، ٔؽشٚخ ركٍٕٚ األؽضاة 

ٔٚؼزجش رجُٙ انؾكٕيخ انًإلزخ يإخًشا نًشاعٛى لبََٕٛخ يزؼهمخ ثبألؽضاة انغٛبعٛخ ٔانغًؼٛبد . انغٛبعٛخ

ػهٗ ثؼل األعئهخ رجشص  اإلعبثبدٔنكٍ . ؾبفخ رأكًٛذا ػهٗ ؽقٕل رٕافك ؽٕل ْزِ انًجبدبٔانق

عًٛب ػُذ الزشآَب ثؾًبٚخ خقٕفٛخ  الخزال  ؽٕل ؽذٔد ؽشٚخ انزؼجٛش ػٍ انشأ٘، االأٚنب 

 ".انزؾٓٛش"ٔ" االػزذاء"األؽخبؿ، ٔؽًبٚخ األلهٛبد يٍ خطبة انكشاْٛخ، ٔؽًبٚخ األدٚبٌ يٍ 

 

 ٌر عن الرأيحرٌة التعب

رؾشٍٚ األٔل /رؾزٕ٘ يغهخ انقؾبفخ انزَٕغٛخ، انزٙ رى رؼٕٚنٓب ثُـ آخش أكضش رغبْال فٙ أكزٕثش

األؽكبو انمبََٕٛخ انزٙ رفشك ػمٕثبد ثبنغغٍ يٍ ؼذٚذ ، ػهٗ ان، ٔانًغهخ انغضائٛخ انزَٕغٛخ2011

ًم رنك األؽكبو انزٙ ٔٚؾ. ، اػزًبًدا ػهٗ يؾزٕٖ رنك انزؼجٛشػٍ انشأ٘ ػهٗ انزؼجٛش غٛش انؼُٛف

ٔرٕعذ أؽكبو لبََٕٛخ ػبيخ يزؼهمخ ثبنزؾٓٛش فٙ ". انزؾٓٛش٘"رفشك ػمٕثبد ثبنغغٍ ػهٗ انخطبة 

يٍ يغهخ  53يٍ انًغهخ انغضائٛخ، انزٙ ال رضال عبسٚخ انًفؼٕل، ٔانفقم  247ٔ 245انفقٕل 

ٔاالػزذاء ػهٗ ٔرؾزٕٖ يغهخ انقؾبفخ انمذًٚخ ػهٗ فقٕل خبفخ ثبنزؾٓٛش . انقؾبفخ انمذًٚخ

، ٔأعٓضح انذٔنخ يضم انغٓبص انمنبئٙ (48انفقم )، ٔسئٛظ انذٔنخ (52انفقم ) انًٕظفٍٛ انؼًٕيٍٛٛ

 59انفقٕل )، ٔلبدح انذٔل األعُجٛخ ٔانؾخقٛبد انذثهٕيبعٛخ األعُجٛخ (51انفقم )ٔانمٕاد انًغهؾخ 

اعزؼًهذ ؽكٕيخ ثٍ ػهٙ لٕاٍَٛ (. 53، 52ٔ، 48انفقٕل )انذُٚٛخ  انطٕائف ٔأرجبع، ٔاألدٚبٌ (60ٔ

، آسائٓىانزٍٚ كبَٕا ٚؼجشٌٔ ػٍ  اإلَغبٌانزؾٓٛش العزجبق االَزمبد ٔنغغٍ انًؼبسمٍٛ َٔؾطبء ؽمٕق 

 .ٔخبفخ ػُذيب ُٚزمذٌٔ انؾكٕيخ ٔعٓبص انمنبء ٔيغإٔنٍٛ ػًٕيٍٛٛ

 

كًب لبنذ ْزِ . خ انزؼجٛش ػٍ انشأ٘ ثؾكم عّٛذاألؽضاة ػهٗ أَٓب رفنم ؽًبٚخ ؽشٚيٍ ؼذٚذ انٔأكذد 

األؽضاة أَٓب رذػى انزؾشٚؼبد انزٙ رهغٙ رغشٚى انزؾٓٛش ٔػمٕثبد انغغٍ انزٙ رُـ ػهٛٓب انًغهخ 

ٔٔافمذ األؽضاة انزٙ أعبثذ ػهٗ . انغضائٛخ ٔيغهخ انقؾبفخ نًؼبلجخ عشائى انزؼجٛش غٛش انؼُٛف

 .همبٌَٕ انًذَٙ ٔنٛظ انمبٌَٕ انغُبئٙنش ٚغت أٌ ٚخنغ ػهٗ أٌ انزؾٓٛ ثبإلعًبعأعئهخ االعزجٛبٌ 

 

أكذد ػذٚذ األؽضاة ػهٗ ٔعٕة . انًزؼهمخ ثخطبة انكشاْٛخ فمذ رًٛضد ثذلخ أكجش اإلعبثبدأيب 

انًٕاصَخ ثٍٛ ؽشٚخ انزؼجٛش ػٍ انشأ٘ ٔؽًبٚخ خقٕفٛخ األؽخبؿ ٔيٕافهخ رغشٚى انزؾشٚل ػهٗ 

ُٔٚؼكظ ْزا انؾؼٕس فٙ يؾشٔع يغهخ انقؾبفخ كًب . انكشاْٛخ ػهٗ أعبط األفم أٔ انذٍٚ أٔ انؼشق

ٔٚغشو يؾشٔع يغهخ . أٚهٕل/عجزًجش 23 فٙخ انؼهٛب نؾًبٚخ أْذا  انضٕسح ئلجم انٓٛرى رجُٛٓب يٍ 

انكشاْٛخ ثٍٛ األعُبط أٔ األدٚبٌ أٔ انغكبٌ ٔرنك ثبنزؾشٚل ػهٗ انزًٛٛض ٔاعزؼًبل "انقؾبفخ 

انٕعبئم انؼذائٛخ أٔ انؼُف أٔ َؾش أفكبس لبئًخ ػهٗ انًٛض انؼُقش٘ أٔ انزطش  انذُٚٙ أٔ ػهٗ 

 (.51انفقم " )انغٕٓٚخ ٔانمجهٛخانُؼشاد 

 



 جمعٌاتالالحق فً تكوٌن 

خالل سئبعخ ثٍ ػهٙ، أفجؾذ انغًؼٛبد انًغزمهخ ْذفًب نهمًغ يٍ خالل رطجٛك لٕاٍَٛ لذًٚخ ٔعذٚذح 

رنك،  ئنٗ ئمبفخ. يُغ انغًؼٛبد يٍ انؼًم ثؾكم لبََٕٙ ئنٗأخشٖ رٓذ   ئعشاءاد ئنٗٔانهغٕء 

 عغٍ آال  انزَٕغٍٛٛ ػٍ" غٛش يؼزش  ثٓب"عًؼٛخ  ئنٗ" رمذٚى خذيبد"أٔ " االَزًبء"رغشٚى  أعفش

ؽضة  ئنٗٔثذسعخ ألم  اإلعاليٛخؽشكخ انُٓنخ  ئنٗثبالَزًبء  يزًٍٓٛٔكبٌ يؼظًٓى . ثٓزِ انزٓى

 .انؼًبل انؾٕٛػٙ انزَٕغٙ رٔ انخهفٛخ انًبسكغٛخ

 

ٔٚؼزجش ْزا انمبٌَٕ . أٚهٕل، رجُذ انؾكٕيخ االَزمبنٛخ يشعًٕيب لبًََٕٛب يزؼهمب ثبنغًؼٛبد/عجزًجش 24ٔفٙ 

أكضش اَفزبًؽب يٍ انمبٌَٕ انمذٚى ٔٚهغٙ عًٛغ األؽكبو انمبََٕٛخ انغضائٛخ ثًب فٙ رنك األؽكبو انًزؼهمخ 

 .عًؼٛخ يؾظٕسح ئنٗثبالَزًبء 

 

فك، دٌٔ اعزضُبء، ػهٗ انًمبسثخ انهٛجٛشانٛخ نؼًم انغًؼٛبد انزٙ األؽضاة أَٓب رٕا ئعبثبدٔأثشصد 

َـ ػهٛٓب انمبٌَٕ انغذٚذ، ٔخبفخ انًزؼهمخ ثًُؼ االػزشا  انمبََٕٙ نهغًؼٛبد ثؼذ أٌ رؼهى انغهطبد 

انؾكى انمبََٕٙ فٙ انفقم  ٔئنغبءعًؼٛبد غٛش يؼزش  ثٓب،  ئنٗرغشٚى االَزًبء  ٔئنغبءثٕعٕدْب، 

انز٘ كبٌ ًُٚغ ثؼل انغًؼٛبد يٍ ؽشٚخ اخزٛبس ٌٔ انمذٚى انًزؼهك ثبنغًؼٛبد األٔل يٍ انمبَٕ

 .أػنبئٓب

 

 الحماٌة من التعذٌب

كبٌ انزؼزٚت ػهٗ أٚذ٘ انؾشهخ أصُبء اعزغٕاة انًؾزجّ ثٓى أيًشا يأنٕفًب أصُبء سئبعخ ثٍ ػهٙ سغى أٌ 

انمبعٛخ أٔ انؼمٕثخ انًؼبْذح انذٔنٛخ نًُبْنخ انزؼزٚت ٔغٛشِ يٍ مشٔة انًؼبيهخ  ئنٗرَٕظ اَنًذ 

ٔفبدلذ انؾكٕيخ . ٔأدخهذ رُمًٛؾب ػهٗ انًغهخ انغضائٛخ ُٚغّشو انزؼزٚت ،أٔ انًُٓٛخ ئَغبَٛخأٔ انال

 .يُبْنخ انزؼزٚت الرفبلٛخانًإلزخ ػهٗ انجشرٕكٕل االخزٛبس٘ 

 

انًؾزغضٍٚ انؾك انمبََٕٙ فٙ االنزمبء يُؼ انًزًٍٓٛ مًبَبد انؾًبٚخ يٍ انزؼزٚت فٙ  ئؽذٖٔرزًضم 

ٔٚزًزغ انًزًٌٕٓ اٌٜ ثٓزا انؾك فمو ػُذ يضٕنٓى األٔل أيبو لبمٙ . ؾبو فٙ أعشع ٔلذ يًكًٍث

 .كًب ُٚـ ػهٗ رنك انمبٌَٕ ،انؾخـ ئٚمب عزخ أٚبو يُز  ئنْٕٗٔ يب ًٚكٍ أٌ ًٚزذ  ،انزؾمٛك

 

أيب اننًبٌ انضبَٙ فٛزًضم فٙ يُؼ األؽخبؿ انزٍٚ ٚضػًٌٕ رؼشمٓى نهزؼزٚت انؾك فٙ سفغ دػٕٖ 

ٔرغًؼ يغهخ . لنبئٛخ ٔأٌ ٚزى انُظش فٙ انمنٛخ ثؾكم عشٚغ ٔيؾبٚذ يٍ هش  عهطخ يخزقخ

ٔنكٍ . ِٔثؼذاالؽزغبص نًطبنجخ ثفؾـ هجٙ أصُبء اانزَٕغٛخ نهًؼزمهٍٛ ٔألبسثٓى  انغضائٛخ اإلعشاءاد

 .ّأٔ سفنػهٗ ْزا انًطهت نمبمٙ ال ٚضال ٚزًزغ ثغهطخ انًٕافمخ ا

 

ٔثُٛذ َزبئظ االعزجٛبٌ أٌ األؽضاة يزٕافمخ ثؾكم كجٛش ػهٗ أٌ انؾًبٚخ يٍ انزؼزٚت ٚغت أٌ رؾًم 

دػًٓب نؾك انًؼزمهٍٛ فٙ االرقبل  ػهٗٔأكذد األؽضاة . ؽًبٚخ ؽمٕق انًزًٍٓٛ يُز ثذاٚخ اػزمبنٓى

ًُغ أٔ انًٕافمخ ػهٗ يطبنت انخبفخ ثعهطخ انمبمٙ  ٔئنغبء ثبنًؾبيٍٛ أصُبء فزشح االؽزغبص األٔنٗ

 .انًؼزمهٍٛ ٔػبئالرٓى فٙ انؾقٕل ػهٗ فؾـ هجٙ

 



 

 استقاللٌة القضاء

يٍ ثٍٛ أعبنٛت  ٔكبٌ. كبٌ انغٓبص انمنبئٙ أؽذ أػًذح انُظبو انمًؼٙ انز٘ رجُبِ انُظبو انغبثك

رؾكًٓب فٙ اَزخبثبد انًغهظ األػهٗ ، ْٕ ػهٗ انغهطخ انمنبئٛخ نُفٕرْبانغهطخ انزُفٛزٚخ  يًبسعخ

ٔٚجذٔ أٌ األؽضاة يزفمخ . ْٕٔ انٓٛكم انز٘ ٚؾش  ػهٗ رؼٍٛٛ َٔمم ٔرأدٚت ٔفقم انمنبح ،نهمنبء

ٔنكٍ ثؼل األؽضاة . انُظبو انمنبئٙ ثًب ٚنًٍ اعزمالنٛزّ ػٍ انغهطخ انزُفٛزٚخ ئفالػػهٗ ٔعٕة 

 .فمو ؽذدد انخطٕاد انؼًهٛخ اننشٔسٚخ ننًبٌ اعزمالنٛخ انمنبء

 

 اإلرهابقانون 

 10انقبدس فٙ  2003ـ75انمبٌَٕ سلى ) اإلسْبةػهٗ لبٌَٕ يكبفؾخ  2003فبدلذ رَٕظ عُخ 

ٔيُز رنك انزبسٚخ، رًذ يؾبكًخ أكضش يٍ أنف رَٕغٙ ثًمزنٗ ْزا (. 2003كبٌَٕ األٔل /دٚغًجش

فمو ثغجت رؼجٛشْى ػٍ رؼبهفٓى أٔ  ٔئًَبفؼهٛخ  ئسْبثٛخنٛظ ثغجت مهٕػٓى فٙ أ٘ أػًبل  انمبٌَٕ

 يٍ ؼذٚذانٔرذػى . عٓبدٚخ فٙ دٔل أخشٖ اْزًبيٓى أٔ رجبدنٓى نًٕالف ٔيؼهٕيبد يزؼهمخ ثغًبػبد

 ٕٚفشفٛبغزّ ثًب  ئػبدحثشّيزّ ثًُٛب رُفنم أؽضاة أخشٖ  اإلسْبةلبٌَٕ يكبفؾخ  ئنغبءاألؽضاة 

انمٕاػذ انزٙ  ئنغبءٔٔعٕد مًبَبد نهًؾبكًخ انؼبدنخ، ثًب فٙ رنك  اإلسْبةرؼشٚف يؾذد نغشًٚخ 

. ػٍ أعًبئٓى نهًزًٍٓٛ اإلفقبػٛبة انًزًٍٓٛ ٔدٌٔ ؾٓبدارٓى فٙ غث ثبإلدالءرغًؼ نهؾٕٓد انشئٛغٍٛٛ 

ٔثًٕفش٘ انخذيبد انؾك فٙ انغشّٚخ فٙ ػاللخ انًزًٍٓٛ ثًؾبيٛٓى  ئػبدحكًب رذػى ْزِ األؽضاة 

 .انقؾٛخ نهًزًٍٓٛ

 

 لضحاٌااجرائم الماضً وتعوٌض  على المحاسبة

 فشادٔاأل اإلَغبٌثذد األؽضاة فٙ يغًهٓب يزفمخ ػهٗ انزؼٕٚل ننؾبٚب االَزٓبكبد انغغًٛخ نؾمٕق 

، ٔيُؼ انخطٛشح اإلَغبٌيُٓى، ٔكزنك انزؾمٛك ٔيؾبكًخ اننبنؼٍٛ فٙ اَزٓبكبد ؽمٕق  ٍٛانًمشث

ؽٕل  رفقٛالً ٔنى ٚزنًٍ االعزجٛبٌ أعئهخ أكضش . رؼٕٚنبد يبنٛخ نهنؾبٚب فٙ انؾبالد انًُبعجخ

 .انضيُٙ ٔيذاْبانزٙ ٚغت ارخبرْب  اإلعشاءاد

 



 الشخصٌة اتاختالفات متعلقة بحقوق األحوال الشخصٌة والحرٌات المتعلقة بالتوجه

فٙ يب ٚزؼهك ثؾمٕق األؽٕال انؾخقٛخ، ٔؽشٚخ انذٍٚ، ٔانؾك فٙ  كضٛشاً األؽضاة رجبُٚذ آساء 

 .ثانغبء رغشٚى انُؾبه انغُغٙ انًضهٙ فًٛب ٚزقمانخقٕفٛخ 

 

 المساواة بٌن الجنسٌن

لهـ ئنٗ ؽذ كجٛش  1956سغى أٌ لبٌَٕ األؽٕال انؾخقٛخ انز٘ عُّ انشئٛظ انؾجٛت ثٕسلٛجخ عُخ 

انمبٌَٕ  فاٌأٔعّ انؾٛبح انؼبئهٛخ، ثًب فٙ رنك انضٔاط ٔانطالق، يٍ ؼذٚذ انيٍ فغٕح ػذو انًغبٔاح فٙ 

كم األؽضاة انزٙ أعبثذ ػهٗ أعئهخ  أػشثذلذ ٔ. ض مذ انًشأح فٙ انًٛشاسًّٚٛ يب صال انزَٕغٙ 

ٔنكٍ اإلعبثبد انًزؼهمخ . دػًٓب نًجبدب انًغبٔاح ثٍٛ انغُغٍٛ ٔػذو انزًٛٛضػٍ االعزجٛبٌ، رمشٚجًب، 

رذػى انًغبٔاح ثٍٛ ئَٓب انًغبٔاح فٙ انًٛشاس رؾذٚذا أثشصد أٌ ثؼل األؽضاة انزٙ لبنذ ثمنٛخ 

ٔػهٗ عجٛم انًضبل، لبنذ ؽشكخ انُٓنخ فٙ اعزجٛبٌ . رؼبسك انًغبٔاح فٙ ْزا انًغبلانغُغٍٛ 

اخزٛبس رَٕظ
3
يؼبْذاد ؽمٕق اإلَغبٌ انذٔنٛخ ٔنكُٓب لبنذ ثؼذ رنك ئَٓب " دٌٔ رؾفع"ئَٓب رذػى  

يٍ األؽضاة انزٙ أعبثذ ػهٗ لهخ ٔػجشد . رؼبسك انًغبٔاح ثٍٛ انًشأح ٔانشعم فٙ يغبئم انًٛشاس

 .  اعزجٛبٌ ْٕٛيٍ ساٚزظ ٔٔرؼ ػٍ دػًٓب انٕامؼ إلنغبء انزًٛٛض فٙ انًٛشاس

 

ؾٕاس نٔلبنذ ثؼل األؽضاة، يضم ؽضة انزكزم ٔؽضة آفبق رَٕظ، ئَّ ٚغت ئخنبع ْزِ انًغأنخ 

كًب . ئظ ػكغٛخًٚكٍ أٌ رؼطٙ َزب نهزغٛٛش فٙ رهك انًغأنخٔأٌ انًمبسثخ انًجبؽشح  ،عٛبعٙ ٔاعزًبػٙ

. لبل انؾضثبٌ ئَّ ًٚكٍ أٚنب يشاعؼخ عٕاَت أخشٖ يٍ لبٌَٕ األؽٕال انؾخقٛخ نزمهٛـ انزًٛٛض

ٔنكٍ ثؼل األؽضاة األخشٖ، يضم ؽضة ؽشكخ انزغذٚذ، ٔانؾضة انٛغبس٘ االؽزشاكٙ، ٔؽضة 

هًشأح نذػى رُمٛؾبد لبََٕٛخ رؼطٙ ناالعزؼذاد ػٍ  ػجشٔا عًٛؼبً  ،رَٕظ انخنشاء، ٔؽضة انؼًم

 .ٔانشعم َفظ انؾمٕق فٙ انًٛشاس

 

ٔدًَٔب اعزضُبء، ػجشد عًٛغ األؽضاة انزٙ  أعبثذ ػهٗ اعزجٛبٌ ْٕٛيٍ ساٚزظ ٔٔرؼ، ثًب فٛٓب 

أَٓب رفنم لبًََٕب ٚنًٍ نهزَٕغٛبد َفظ ؽمٕق انشعبل فٙ انضٔاط يٍ ثاألؽضاة راد انخهفٛخ انذُٚٛخ، 

. أح انزَٕغٛخ ػهٗ يغزٕٖ انًًبسعخ أصُبء سئبعخ ثٍ ػهٙغٛش انًغهى، ْٕٔ انؾك انز٘ نى رزًزغ ثّ انًش

ثًُٛب لبل ؽضة انجؼش ئَّ ٚؼزجش اخزٛبس انضٔط يغأنخ  ،ٔنى ٚؼزش  انؾضة انغًٕٓس٘ فمو ثٓزا انؾك

ؽخقٛخ ٔنكُّ ٚفنم انزؼبيم يغ انًغأنخ ثؾزس ألٌ انًغزًغ انزَٕغٙ الصال غٛش يإْم نزمجم 

 .غٛش انًغهىيًبسعخ انزَٕغٛبد نؾمٍٓ فٙ انضٔاط ث

 

 

 

 

                                                           

أنشأت مجموعة الشباب المستقل . 3122أٌلول /سبتمبر 25تم إعداد هذا االستبٌان من قبل مجموعة الشباب المستقل الدٌمقراطً بداٌة من  
ٌُتوقع أن تشغل المجل س الدٌمقراطً موقعا على االنترنت مكن المستعملٌن من اإلجابة على أسئلة تتعلق بموقفهم من المسائل السٌاسٌة التً 

س، ومن بٌنها طبٌعة النظام السٌاسً المستقبلً، وحقوق اإلنسان، اإلصالح المؤسساتً، السٌاسات االقتصادٌة، العدالة االنتقالٌة، التأسٌ
  .وتمت بعد ذلك مقارنة هذه المواقف مع المواقف التً عبرت عنها األحزاب لمجموعة الشباب المستقل الدٌمقراطً. والبٌئة



 حرٌة ممارسة الدٌن أو الال دٌن 

ٔػهٗ عجٛم انًضبل ٚإكذ . ؽشٚخ انذٍٚ كًجذأ ػبو فٙ انجشايظ انزٙ لبيذ ثُؾشْب ػذٚذح أدسعذ أؽضاة

أيب ؽشكخ انزغذٚذ، أٔ انمطت ". ؽشٚخ انًؼزمذ ٔانشأ٘ ٔؽًبٚخ األلهٛبد"ثشَبيظ ؽشكخ انُٓنخ ػهٗ 

ٚمزشؽبٌ يُؼ  ، فآًَبْٕٔ رؾبنف ألؽضاة ٔلٕٖ ػهًبَٛخ، ٔؽضة آفبق رَٕظ ،انذًٚمشاهٙ انؾذاصٙ

ٔنكٍ ثؼل األؽضاة انزٙ أعبثذ ػهٗ . ؽشٚخ انًؼزمذ ٔمًؼب فٕق دعزٕس٘ يغ ؽمٕق أعبعٛخ أخشٖ

االعزجٛبٌ أثذد يًبَؼخ نمجٕل انًغزهضيبد انًُطمٛخ انًزؼهمخ ثٓزا انؾك، كؾك غٛش انًغهًٍٛ فٙ 

بٔئنغبء ان ،انزجؾٛش ًً  .فقم انذعزٕس٘ انز٘ ٚمنٙ ثأٌ ٚكٌٕ سئٛظ انغًٕٓسٚخ يغه

 

االخزالفبد أؽٛبَبً راد هجٛؼخ غٛش ٔكبَذ  ،ٔفٙ يب ٚزؼهك ثٓزِ انًغأنخ، أثذد األؽضاة اخزالفبد

فؼهٗ عجٛم انًضبل، اػزجش ؽضة انكشايخ يٍ أعم انًغبٔاح ٔانزًُٛخ، انز٘ ٚؼزش  ثًشعؼٛزّ . يزٕلؼخ

ب ٔؽك كم انزَٕغٍٛٛ فٙ يًبسعخ انذُٚٛخ، أَّ ٕٚعذ رُب ًً لل ثٍٛ ٔعٕة أٌ ٚكٌٕ انشئٛظ يغه

ٔػكظ رنك، أعبة انؾضة انغًٕٓس٘، ْٕٔ ػنٕ ثبسص فٙ انمطت انذًٚمشاهٙ انؾذاصٙ رٔ . ؽمٕلٓى

انزٕعّ انؼهًبَٙ، ثأٌ ْزِ انًغأنخ ال رزًبؽٗ يغ دٔنخ راد أغهجٛخ عبؽمخ يٍ انًغهًٍٛ، ٔثزنك سفل 

ٔأكذد أؽضاة أخشٖ أَّ ٚغت االػزًبد ػهٗ انغُغٛخ، ٔنٛظ انذٍٚ، . ٛٛضانزؼشك نًجذأ ػذو انزً

أخشٖ أكضش لنبٚب ٔػهمذ أؽضاة أخشٖ ثأَّ رٕعذ . نزؾذٚذ يؼٛبس يٍ ًٚكٍ أٌ ٚقجؼ سئًٛغب نزَٕظ

ٔنكُٓب ؽزسد يٍ أٌ دػى ْزا انًجذأ فٙ انٕلذ  ،أٔ ػجشد ػٍ دػًٓب نًجذأ ػذو انزًٛٛض ،أًْٛخ

 .نهًغزًغ انزَٕغٙ انؾبمش لذ ٚكٌٕ فبدًيب

 

بنؾك فٙ انزجؾٛش نهًغهًٍٛ ثأثذد األؽضاة أًٚنب اخزالفب فٙ ئعبثبرٓب ػهٗ انغإال انًزؼهك ثبالػزشا  

أَظش يضال )ٔرشأؽذ اإلعبثبد ثٍٛ أؽضاة أػهُذ دػًٓب نٓزا انؾك دٌٔ رؾفع . ٔغٛش انًغهًٍٛ

ذا أدَٗ يٍ رُظٛى انزجؾٛش ٔأؽضاة لبنذ ئَٓب رفنم ؽ( أعٕثخ ؽضة انزكزم ٔؽضة رَٕظ انخنشاء

أَظش يٕالف ؽشكخ انزغذٚذ ٔؽضة انكشايخ يٍ أعم انًغبٔاح ٔانزًُٛخ ٔؽضة " )انزالػت"نزفبد٘ 

 (.انؾضة انغًٕٓس٘ ٔانؾضة االؽزشاكٙ انٛغبس٘)ٔأؽضاة أخشٖ رؼبسك ْزا انؾك ( انجؼش

 

ؽضاة انزٙ أعبثذ ػهٗ ّ ٕٚعذ رٕافك ثٍٛ األأَأيب فٙ يب ٚزؼهك ثؾشٚخ اسرذاء يالثظ دُٚٛخ، ٚجذٔ 

 فاٌ أيش، ٔٚغت أال رًُؼّ انذٔنخثًُٛب ٚجمٗ اسرذاء انؾغبة ؽشٚخ ؽخقٛخ : ثًب ْٕ يفبدِاالعزجٛبٌ 

انُمبة يخزهف َظشاً نزجؼبرّ انًغبٚشح، ٔيٍ انًًكٍ رُظًّٛ فٙ ؽبل كبَذ نّ يؾكالد أيُٛخ أٔ كبَذ 

 ..صًخ ؽبعخ نهزؼش  ػهٗ ْٕٚخ يٍ رشرذّٚ

 

 للنشاط الجنسً بالتراضً بٌن البالغٌنبالنسبة ة الحق فً الخصوصٌ

يٍ انًغهخ انغضائٛخ  230رٕعّ االعزجٛبٌ ئنٗ األؽضاة ثغإال ؽٕل يب ئرا كبَذ رذػى ئنغبء انفقم 

انز٘ ٚغّشو ٔٚفشك ػمٕثبد ثبنغغٍ ػهٗ انُؾبه انغُغٙ انًضهٙ ثبنزشامٙ، ٔيب ئرا كبَذ رذػى رجُٙ 

ا انقذد ٔثشص فٙ ْز. لٕاٍَٛ عذٚذح رًُغ انزًٛٛض ػهٗ أعبط انزٕعّ انغُغٙ أٔ انٕٓٚخ انغُغٛخ

ػجشد ثؼل األؽضاة ػٍ دػًٓب نهؾك فٙ انخقٕفٛخ، ثًب فٙ رنك اخزٛبس انؾشٚك، : رٕعٓبٌ اصُبٌ

كًب . ٔػبسمذ أؽضاة أخشٖ ْزِ انؾمٕق سغى أَٓب أكذد ػهٗ اَخشاهٓب فٙ يجذأ ػذو انزًٛٛض

غبء األؽضاة ػٍ انًغبيشح ثفزؼ َمبػ ؽٕل ئنيٍ ؼذٚذ انأثشصد اإلعبثبد ػهٗ ْزا انغإال ايزُبع 

ٔسد رغشٚى انُؾبه انغُغٙ انًضهٙ، ٔؽٕل انزؾشٚغ انز٘ ًُٚغ انزًٛٛض ػهٗ أعبط انزٕعّ انغُغٙ كًب 



 ،230كًب ػجشد ثؼل األؽضاة ػٍ سفنٓب نًشاعؼخ انفقم . يٍ انًغهخ انغضائٛخ 230انفقم  فٙ

 . ُمبػ ٔهُٙن األيشثًُٛب لبنذ أؽضاة أخشٖ ئَّ ُٚجغٙ أٔال ئخنبع رنك 

 

رٕعذ ئعبثبد كم . ؽمٕق اإلَغبٌ فًٛب ٚخـأؽضاة خًظ نًٕالف ػُٛخ يٍ  خـيهٕٚعذ أدَبِ 

.ُْب األؽضاة انزٙ أعبثذ ػهٗ اعزجٛبٌ ْٕٛيٍ ساٚزظ ٔٔرظ
 

https://admin.hrw.org/sites/default/files/related_material/Summary%20Chart%20of%20Party%20Responses.pdf


 حقوق اإلنسان فٌما ٌخصأحزاب خمس لمواقف عٌنة من  خصمل

 

 حزب آفاق تىنس

 16َٔؾش ثشَبيغّ االَزخبثٙ انخبؿ ثبَزخبثبد انًغهظ انزأعٛغٙ ٕٚو  ،رأعظ ْزا انؾضة ثؼذ انضٕسح

ٔٚزجُٗ انؾضة فكشح انؾمٕق فٕق انذعزٕسٚخ انزٙ ال ًٚكٍ رغٛٛشْب ئال ثٕعٕد يغهظ . أٚهٕل/عجزًجش

ؽشٚخ انزؼجٛش انكبيهخ، ؽًبٚخ انًؼطٛبد انؾخقٛخ، افزشاك "ٔرزنًٍ ْزِ انؾمٕق . رأعٛغٙ آخش

خ انجذَٛخ، يُغ انؼمبة انغغذ٘ ٔانزؼزٚت، انفقم ثٍٛ انغهو، انًغبٔاح ٔػذو انجشاءح، ؽًبٚخ انؾشي

انُمطخ " )انزًٛٛض، ٔخبفخ انًغبٔاح انزبيخ ثٍٛ انشعم ٔانًشأح، ؽشٚخ اننًٛش ٔاؽزشاو عٛبدح انمبٌَٕ

ٔيٍ ثٍٛ انؾشٚبد األخشٖ انزٙ عٕ  ٚذػًٓب انذعزٕس دٌٔ أٌ ركٌٕ فٕق (. يٍ ثشَبيظ انؾضة 71

ؽشٚخ انزغًغ ٔركٍٕٚ انغًؼٛبد، ؽشٚخ انؾشكخ، انؾك فٙ انًهكٛخ انخبفخ، انؾك فٙ  :دعزٕسٚخ

 .ركٍٕٚ َمبثبد ٔ انزظبْش، انؾك فٙ يؾٛو فؾٙ، ٔيُغ عمٕه انغُغٛخ

 

ٚغت أٌ ٚزكٌٕ انًغهظ . اٜنٛبد انكفٛهخ ثنًبٌ اعزمالنٛخ انمنبء ٍكًب ٚزؾذس ؽضة آفبق رَٕظ ػ

يٍ هش  صيالئٓى ثبالَزخبة أػنبء  9ػنٕا يٍ انغهطخ انمنبئٛخ، يُٓى  12األػهٗ نهمنبء يٍ 

انًذػٙ انؼبو ٔانشئٛظ األٔل نهًؾكًخ انؼهٛب ٔانشئٛظ األٔل )ٔصالصخ يؼٌُٕٛ ثؾكم يجبؽش  ،انمنبح

ػنٕا آخش يخزبسٌٔ يٍ ثٍٛ أْى خجشاء انمبٌَٕ ٔانؼهٕو االعزًبػٛخ ٔانزٍٚ  12، ٔ(نهًؾكًخ اإلداسٚخ

كًب ٚغت مًبٌ اعزمالنٛخ انمنبء يٍ خالل . رؾش  ػهٗ رؼُٛٛٓى انغهطخ انمنبئٛخ ٔانغهطخ انزُفٛزٚخ

 .ٔيٍ خالل َظبو خالؿ يغزمم ػٍ انًٛضاَٛخ انؼبيخ نهذٔنخ ،يجذأ انؾٛبد انٕظٛفٙ نهمنبح

 

 حركة النهضة

. عُخ يٍ انمًغ انؼُٛف 20ثؼذ أكضش يٍ  ،آراس/يبسط 1ثزبسٚخ يُؼ انزقشٚؼ انمبََٕٙ نٓزا انؾضة رى 

نى ٚغت ْزا انؾضة ػهٗ اعزجٛبٌ ْٕٛيٍ . أٚهٕل/عجزًجش 13ٔأفذس انؾضة ثشَبيغّ االَزخبثٙ ٕٚو 

 .ساٚزظ ٔٔرؼ سغى أَّ رى االرقبل ثّ يشاد ػّذح

 

ٛخ ٔانغٛبعٛخ يغ رغزٚشْب فٙ يشاعغ انمٛى اإلعاليٛخ ٚذػى ثشَبيظ ؽشكخ انُٓنخ انؾشٚبد انًذَ

رَٕظ دٔنخ ؽشح "ٔرإكذ ؽشكخ انُٓنخ ػهٗ ٔفبئٓب نهفقم األٔل يٍ انذعزٕس انزَٕغٙ . ٔانزبسٚخ

انفكش "فاٌ ؾشكخ انُٓنخ، هجمبً ن". راد عٛبدح، اإلعالو دُٚٓب ٔانؼشثٛخ نغزٓب، ٔانغًٕٓسٚخ َظبيٓب

نٛكٌٕ لبدسا ػهٗ يٕاكجخ انزطٕس ٔانًغبًْخ فّٛ اَطاللب يٍ أٌ  اإلعاليٙ ثؾبعخ ئنٗ رغذٚذ يغزًش

اإلعالو ٚغزٕػت كم َبفغ ٔٚؾل ػهّٛ يٍ يضم يب ٔسد فٙ انًٕاصٛك انذٔنٛخ انًزؼهمخ ثؾمٕق اإلَغبٌ 

 ".انزٙ رزًبؽٗ ثقفخ ػبيخ يغ لٛى اإلعالو ٔيمبفذِ

 

نزؼهٛى ٔانؼًم ٔانًغبًْخ فٙ انؾٛبح ٔثًُٛب ٚإكذ ثشَبيظ ؽشكخ انُٓنخ ػهٗ ؽك انًشأح فٙ انًغبٔاح ٔا

كًب رمٕل ؽشكخ انُٓنخ ئَٓب رُخشه فٙ . ال ٚزطشق ئنٗ يغأنخ انًغبٔاح فٙ انًٛشاسفاَّ انؼبيخ، 

ٔرؼهٍ انؾشكخ فٙ يجبدئٓب انؼبيخ ػهٗ اَخشاهٓب فٙ . ًَٕرط انذٔنخ انًذَٛخ ٔنٛظ انذٔنخ اإلعاليٛخ

( 5انًجذأ " )ٔانزؼجٛش ٔانزُظٛى ٔرغشٚى انزؼزٚت مًبٌ ؽمٕق اإلَغبٌ ٔانؾشٚبد انؼبيخ ٔانفشدٚخ"

كًب رإكذ انؾشكخ ػهٗ انزضايٓب (. 6انًجذأ " )مًبٌ ؽشٚخ انًؼزمذ ٔانفكش ٔؽمٕق األلهٛبد انذُٚٛخ"ٔ

ٔرؼجش ػٍ لُبػزٓب ثأٌ " ئنغبء انمٕاٍَٛ انمًؼٛخ انزٙ أُعزؼًهذ الغزقبة انؾشٚبد ٔانؾمٕق"ثـ 



ٔٚؾٛش ثشَبيظ انؾشكخ . د لٕٚخ نًؾبكًخ ٔيؼبلجخ يشركجٙ انزؼزٚتانؾًبٚخ يٍ انزؼزٚت رزطهت رؾشٚؼب

ئنٗ اعزمالنٛخ انمنبء ػجش انًغهظ األػهٗ نهمنبء انز٘ عٕ  ٚكٌٕ أػنبؤِ يُزخجٌٕ،  19فٙ انًجذأ 

أيب فٙ يب ٚزؼهك ثبننًبَبد انًزؼهمخ ثبؽزشاو انؾمٕق . نٛبد االَزخبة ٔانغهطخٜدٌٔ رٕفٛش رٕمٛؼ 

أصُبء زؾٛش انؾشكخ ئنٗ مشٔسح رًكٍٛ انًزٓى يٍ يؾبو يُز انجذاٚخ، ثًب فٙ رنك فأصُبء االػزمبل، 

 .االػزمبل انغبثك نهًؾبكًخ

 

ٔفٙ يمبل َُؾش فٙ يغهخ رَٕغٛخ، أكذ ؽًبد٘ انغجبنٙ، األيٍٛ انؼبو نؾشكخ انُٓنخ، ػهٗ رطٕس 

يٕالف انؾضة ٔػهٗ مشٔسح رجُٙ يجبدب انذًٚمشاهٛخ ٔؽمٕق اإلَغبٌ
4

ٔعٕد اخزالفبد كًب َفٗ .  

انؼمٕثبد اإلعاليٛخ انخبفخ ثجؼل )ثٍٛ انؾشٚؼخ ٔانًجبدب انكَٕٛخ نؾمٕق اإلَغبٌ، يضم انؾذٔد 

ؽشكخ . ٚغت أٌ َكٌٕ ٔامؾٍٛ"ٔنكٍ ؽًبد٘ انغجبنٙ ٚمٕل أٚنب (. انغشائى ثًب فٛٓب انؼمٕثبد انجذَٛخ

ثذٌٔ . ثّ يٍ ػُذ هللا انُٓنخ نٍ رغًؼ ثًب ْٕ غٛش يؾشٔع يٍ ػُذ هللا ٔنٍ رًُغ يب ْٕ يغًٕػ

ئم يب ئرا كبَذ ؽشكخ انُٓنخ عٕ  رمٕو ٔنًب عُ ". رنك، ال ًٚكٍ نُب أثذا أٌ َكٌٕ ؽشكخ ئعاليٛخ

ثزطجٛك أؽكبو انؾشٚؼخ انًزؼهمخ ثبنؼمٕثبد انجذَٛخ، أعبة ؽًبد٘ انغجبنٙ ثأَّ فٙ انًغزًؼبد انؼبدنخ 

ّ٘ كبٌ ئنٗ انغشلخ ٔثزنك ال ًٚكٍ ئنغبء يجذأ انؼمٕثخ انجذَٛخ ثم ٚغت انزشكٛض ػهٗ انزطٕس  نٍ ُٚذفغ أ

 .االعزًبػٙ انز٘ عٕ  ٚغؼم رنك غٛش مشٔس٘

 

 لبدرٓب أثذٖ فمذفٙ ثشَبيغٓب انؼبو، " ؽشٚخ انزؼجٛش ػٍ انشأ٘"ٔسغى أٌ ؽشكخ انُٓنخ أدسعذ 

رؾشٍٚ األٔل، خشعذ يظبْشاد مذ لُبح /أكزٕثش 9فٙ . انؼهُٛخزنك انؾك فٙ رقشٚؾبرٓى ن انزمٛٛذ

َغًخ ػهٗ اصش ػشمٓب نفٛهى ثشعٛجٕنٛظ، انز٘ ٚغغذ فٙ ئؽذٖ نمطبرّ ؽهى هفهخ فغٛشح رغغذد فّٛ 

أداَذ صى ، كهًبد ُيؼًًخٔأفذسد ؽشكخ انُٓنخ ثٛبَب أداَذ فّٛ االؽزغبط انؼُٛف ث. انزاد اإلنٓٛخ

انفكش ٔاإلثذاع االػزذاء ػهٗ يؼزمذاد انُبط انذُٚٛخ ٔاػزجشد أَّ ٚغت انزفشٚك ثٍٛ انؾك فٙ انزؼجٛش ٔ

رؾشٍٚ األٔل، أنمٗ انقبدق ؽٕسٔ، ْٕٔ /أكزٕثش 9ٔفٙ . ٔاالػزذاء ػهٗ انًؼزمذاد ٔانشيٕص انًمذعخ

، أنمٗ خطبثًب لبل فّٛ ئٌ انؾضة عٕ  ٚذػى خانزبسٚخٛٔسيٕصْب ٔاؽذ يٍ أْى أػنبء ؽشكخ انُٓنخ 

انًغهًٍٛ ٔانؾشيخ انذُٚٛخرجُٙ فقم فٙ انذعزٕس انغذٚذ ٚغّشو انزؾٓٛش أٔ االػزذاء ػهٗ يؼزمذاد 
5
. 

 

 المؤتمر من أجل الجمهىرية

رى سفل يُؼ رقشٚؼ لبََٕٙ نٓزا انؾضة أصُبء سئبعخ ثٍ ػهٙ، ٔنكٍ انؾضة رؾقم ػهٗ اػزشا  

ٔكبٌ يُقف انًشصٔلٙ، سئٛظ انؾضة، ػهٗ سأط انشاثطخ . 2011 رًٕص/ٕٚنٕٛ 24فٙ لبََٕٙ 

ثؼذ رنك ئنٗ انًُفٗ نٛؼٕد ئنٗ رَٕظ ٔخشط . ثذاٚخ انزغؼُٛبدؽزٗ انزَٕغٛخ نهذفبع ػٍ ؽمٕق اإلَغبٌ 

ٔٚشركض عضء كجٛش يٍ رٕعٓبد انؾضة ػهٗ انؾشٚبد انًذَٛخ. يجبؽشح ثؼذ أٌ غبدس ثٍ ػهٙ انجالد
6
 .

يؾٛشا ئنٗ أٌ انًغزًغ انًذَٙ  ،ٔٚإكذ انؾضة ػهٗ رؾشٚش اإلعشاءاد انمبََٕٛخ انًزؼهمخ ثبنغًؼٛبد

ٔٚطبنت ؽضة انًإرًش يٍ أعم انغًٕٓسٚخ ثبػزجبس . خ ؽمٕق اإلَغبٌانًغزمم ػبيم يٓى نؾًبٚ

                                                           

 3122شباط /فبراٌر 27مجلة رٌالٌتً مع حمادي الجبالً األمٌن العام لحركة النهضة فً أنظر الحوار الذي أجرته  4

http://www.realites.com.tn/details_article.php?t=534&a=22384&temp=1&lang=&w   ( ً3122تشرٌن األول /أكتوبر 28تمت الزٌارة ف) 

تمت الزٌارة فً )  https://www.facebook.com/photo.php?v=2397517334027عروس فً مسرح بن  3122أكتوبر  9خطاب ألقاه الصادق شورو ٌوم   

 (3122تشرٌن األول /أكتوبر 28

تمت )  http://www.cpr.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=115&lang=arأنظر موقع الحزب على االنترنت   6

 (3122تشرٌن األول /أكتوبر 28الزٌارة فً 

https://www.facebook.com/photo.php?v=2397517334027
https://www.facebook.com/photo.php?v=2397517334027
http://www.cpr.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=115&lang=ar


أيب فٙ يب ٚخـ اعزمالنٛخ انمنبء، . ٔال رغمو ثبنزمبدوانزؼزٚت عشًٚخ مذ اإلَغبَٛخ فٙ انذعزٕس 

ٚشٖ انؾضة أَّ ٚغت انمٛبو ثافالؽبد ػبعهخ يٍ أعم رُٕٚغ رشكٛجخ انًغهظ األػهٗ نهمنبء ٔأٌ 

 .جشاء فٙ انمبٌَٕ ٔيًضهٍٛ ػٍ انغًؼٛبد انًذافؼخ ػٍ ؽمٕق اإلَغبٌٚكٌٕ فٙ ْزِ انزشكٛجخ خ

 

 الحزب الديمقراطي التقدمي

رؾذ اعى انزغًغ انزمذيٙ االؽزشاكٙ ٔرؾقم ػهٗ رقشٚؼ لبََٕٙ فٙ  1983رأعظ ْزا انؾضة عُخ 

يُفقم ػٍ " ئػالٌ خبؿ ثبنؾمٕق"ٔٚذػٕ انؾضة فٙ ثشَبيغّ ئنٗ . 1988أٚهٕل /عجزًجش 12

كم "ٔٚغؼٗ ْزا اإلػالٌ ئنٗ ؽًبٚخ . انذعزٕس ٔنّ لًٛخ فٕق دعزٕسٚخ، أ٘ أَّ ال ًٚكٍ يشاعؼزّ أثذا

ثًب فٙ رنك ؽشٚخ انزؼجٛش، ٔركٍٕٚ انغًؼٛبد، ٔانزغًغ، ٔانًؼزمذ، ٔانؾمٕق انُمبثٛخ، " ع انؾشٚبدإَٔا

ثغجت انشأ٘ أٔ انًؼزمذ، ٔكزنك ؽظش  نهًالؽمخ انمنبئٛخٔؽشٚخ االَزشَذ، ٔانؾك فٙ ػذو انزؼشك 

ًشأح ٔنكُّ ال ٔٚذافغ انؾضة ػٍ انًجذأ انؼبو نهًغبٔاح ثٍٛ انشعم ٔان. ػمٕثخ اإلػذاوؽظش انزؼزٚت ٔ

ؼ ًُ  ُٔٚـ ْزا انؾضة ػهٗ أٌ ال ُٚ . ٚذػى يشاعؼخ انمبٌَٕ نًُؼ انًشأح ؽمٕلب يزغبٔٚخ فٙ انًٛشاس

.سئٛظ انذٔنخ ؽقبَخ يٍ انززجغ انمنبئٙ ػُذيب ٚغبدس يُقجّ
7
 

 

كًب ٚمٕل انؾضة انذًٚمشاهٙ انزمذيٙ ئَّ عٕ  ٚذػى يشاعؼخ انمبٌَٕ انًُظى نزشكٛجخ انًغهظ األػهٗ 

ا،  13ٔعٕ  رزكٌٕ رشكٛجخ ْزا انًغهظ يٍ . بء ننًبٌ اعزمالنٛزّ ػٍ انغهطخ انزُفٛزٚخنهمن ًٕ ػن

أسثؼخ يُٓى ٚؼُٛٓى انجشنًبٌ ٔعجؼخ لنبح ُٚزخجٓى صيالؤْى، ئمبفخ ئنٗ سئٛظ انًؾكًخ اإلداسٚخ 

 .ٔانشئٛظ األٔل نهًؾكًخ انؼهٛب

 

 القطة الديمقراطي الحداثي

ٛبد يغزمهخ ٚغزًؼٌٕ ؽٕل انًؾبفظخ ػهٗ ًَٕرط رَٕظ ْٕ رؾبنف ألسثؼخ أؽضاة ٔخًظ عًؼ

ٔٚؾٛش ْزا االئزال  ثؾكم يكضف ئنٗ يغبئم ؽمٕق اإلَغبٌ فٙ ثشَبيغّ انز٘ َؾش خالل . انؾذاصٙ

أٚهٕل/ؽٓش عجزًجش
8
كًب ٚمٕل ْزا االئزال  ئَّ ٚغت رطٕٚش انؾشٚبد انخبفخ ٔانؾمٕق انغٛبعٛخ . 

ٔٚإكذ ثشَبيغّ ػهٗ ؽشٚخ انًؼزمذ ٔيجذأ ػذو انزًٛٛض . انغذٚذٔاالعزًبػٛخ ٔااللزقبدٚخ فٙ انذعزٕس 

 .ػهٗ أعبط انؼشق أٔ انشأ٘ أٔ انًؼزمذ أٔ انغُظ أٔ انهٌٕ ٔؽشٚخ انزؼجٛش ػٍ انشأ٘ ٔاإلثذاع انفُٙ

 

ٔٚذػٕ انمطت انذًٚمشاهٙ انؾذاصٙ ئنٗ ئنغبء ػمٕثخ اإلػذاو انزٙ يبصانذ رُطجك فٙ ثؼل إَٔاع 

ٔفٙ فمشح خبفخ ثًغهخ األؽٕال . نى رمى ثزُفٛزْب يُز ثذاٚخ انزغؼُٛبدانغشائى سغى أٌ رَٕظ 

انؾخقٛخ، ٚؾٛش ثشَبيظ انمطت انذًٚمشاهٙ انؾذاصٙ ئنٗ مشٔسح مًبٌ انًغبٔاح ٔػذو انزًٛٛض دٌٔ 

ٔٚإكذ انمطت ػهٗ يؼبسمزّ نكم انزؾفظبد  انزٙ ػجشد ػُٓب . انؾذٚش ػٍ انًغبٔاح فٙ انًٛشاس

ٗ انًؼبْذح انخبفخ ثبنمنبء ػهٗ عًٛغ أؽكبل انزًٛٛض مذ انًشأح، ثًب فٙ رَٕظ ػُذ اَنًبيٓب ئن

ب سغى أٌ انؾكٕيخ انًإلزخ لبيذ ثشفغ كم انزؾفظبد ". اإلػالٌ انؼبو"رنك  ًً ٔال ٚضال ْزا اإلػالٌ لبئ

 .األخشٖ

                                                           

تشرٌن /أكتوبر 28تمت الزٌارة فً ) http://www.pdp.tn/userfiles/files/programme_pdp_fr.pdfأنظر موقع الحزب على االنترنت   
 (3122األول 

أنظر النسخة الفرنسٌة للموقع الخاص بالقطب الدٌمقراطً الحداثً   
http://www.pole.tn//medias/pdf/Programme_constitutionnel_et_societal_Fr.pdf  ( ً3122تشرٌن األول /أكتوبر 28تمت الزٌارة ف) 

http://www.pdp.tn/userfiles/files/programme_pdp_fr.pdf
http://www.pole.tn/medias/pdf/Programme_constitutionnel_et_societal_Fr.pdf


 

 ٔٚمزشػ انمطت انذًٚمشاهٙ انؾذاصٙ يُؼ ٔمغ فٕق دعزٕس٘ نألؽكبو انمبََٕٛخ انًزؼهمخ ثبنًجبدب

ٔٚغت أٌ رزًزغ . انؼبيخ نؾمٕق اإلَغبٌ نكٙ ٚقجؼ يٍ انقؼت ئدخبل رؼذٚالد لبََٕٛخ ػهٛٓب

كًب ٚغت أٌ (. 27انُمطخ )انًؼبْذاد انذٔنٛخ انزٙ فبدلذ ػهٛٓب رَٕظ ثؼهٕٚخ ػهٗ انمبٌَٕ انًؾهٙ 

، ٔٚغت (15 انُمطخ)رزًزغ انمٕاٍَٛ انًزؼهمخ ثبنؾشٚبد انفشدٚخ ٔانؼبيخ ثشرجخ أػهٗ فٙ ْشو انمٕاٍَٛ 

ئؽذاس عهطخ يغزمهخ نًشالجخ اؽزشاو انذٔنخ النزضايبرٓب فٙ يغبل ؽمٕق اإلَغبٌ، ٔمًبٌ اعزمالنٛخ 

 فٙ انمنبح نجمبء مًبَبد رٕفٛشانمنبء يٍ خالل اَزخبة انًغهظ األػهٗ نهمنبء ٔيٍ خالل 

   .يُبفجٓى

 

  
 

 

 

 

 

 


