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  مقدمة    
يندرج هذا التقرير ضمن آلية االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان التابع              -١

وقد متت صياغته يف ظل حتوالت جذرية شهدهتا الدولة التونسية غـداة ثـورة              . لألمم املتحدة 
  . ضّد القمع واالستبداد والتهميش من أجل تكريس قيم احلرية والكرامةالشعب التونسي

 ٢٠١١ يناير/كانون الثاين  ١٤عاشت تونس فترة انتقالية بعد فرار رئيس الدولة يف            -٢
على إثر الثورة الشعبية العارمة اليت عرفتها البالد، تدخل إثرها اجمللس الدسـتوري إلقـرار               

للدولة اً   اجلمهورية وإعالن رئيس جملس النواب رئيس      حصول شغور هنائي يف منصب رئيس     
وقرر رئيس اجلمهورية املؤقـت تعـيني       . ٢٠١١ يناير/كانون الثاين  ١٥بصفة مؤقتة بتاريخ    

حكومة مؤقتة إلدارة البالد كما تقرر تعليق العمل بالدستور وحلّ املؤسـسات الدسـتورية              
ستشارين املكّونني لغرفيت الربملان وذلك     األساسية واملتمثلة خاصة يف جملس النواب وجملس امل       

 واملتعلق بالتنظيم   ٢٠١١ مارس/آذار ٢٣ املؤرخ يف    ٢٠١١  لسنة ١٤مبقتضى املرسوم عدد    
  . املؤقت للسلط العمومية

ويف هـذا   . تعترب املشاركة السياسية الفعلية من بني أهم مطالب الثورة التونـسية            - ٣
   يارات اجملتمع التونسي وذلـك مبقتـضى املرسـوم    اإلطار، تقرر إرساء هيئة متثيلية ألهم ت    

 املتعلق بإحداث اهليئـة العليـا       ٢٠١١ فرباير/شباط ١٨ املؤرخ يف    ٢٠١١   لسنة ٦عدد  
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الدميقراطي، يف انتظار تنظيم انتخابات 

  .جتسم متثيل الشعب
ص التشريعية ذات العالقة بالتنظيم الـسياسي       واضطلعت هذه اهليئة بدراسة النصو      -٤

  .واقتراح اإلصالحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة وإبداء الرأي حول نشاط احلكومة
 إثـر   ٢٠١١ أكتـوبر /تـشرين األول   ٢٣متّ انتخاب جملس وطين تأسيسي يوم         - ٥

هليئة العليـا   انتخابات دميقراطية وحّرة وشفافة بشهادة املالحظني الدوليني، أشرفت عليها ا         
 ١٥ املـؤرخ يف     ٢٠١١ لـسنة    ٢٧املستقلة لالنتخابات اليت مت إحداثها مبقتضى املرسوم        

  .٢٠١١ أبريل/نيسان
تولّى أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي إصدار القانون املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط             -٦

ن كـانو  ١٦ املـؤرخ يف     ٢٠١١ لـسنة    ٦العمومية مبقتضى القانون التأسيـسي عـدد        
، يف انتظار صياغتهم للدستور اجلديد للدولة التونسية وتنظيم انتخابات   ٢٠١١ ديسمرب/األول

  .من شأهنا أن تفضي إىل تشكيل السلطتني التشريعية والتنفيذية
اً قام أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي بانتخاب رئيس اجلمهورية الذي عـني رئيـس             -٧

شخصيات تنتمي إىل األحزاب اليت حتـصلت       للحكومة وكلفه بتشكيل حكومة تركّبت من       
  .على األغلبية يف انتخابات اجمللس الوطين التأسيسي إضافة إىل عدد من الشخصيات املستقلة
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  املنهجية املعتمدة لصياغة التقرير  - ألف  
 من قرار اجلمعية العامة لألمـم       )ح(٥يندرج هذا التقرير يف إطار مقتضيات الفقرة          -٨

 املتعلق بإحداث جملـس حقـوق   ٢٠٠٦ مارس/آذار ١٥ املؤرخ يف ٦٠/٢٥١املتحدة عدد  
 ١٨ املـؤرخ يف     ٥/١اإلنسان، والتوجيهات العامة لقراري جملس حقوق اإلنـسان عـدد           

، والـيت تعتمـد     ٢٠١١ مـارس /آذار ٢٥ املؤرخ يف    ١٦/٢١  وعدد ٢٠٠٧ يونيه/حزيران
  ".زئة ومترابطة ومتكاملةكونية وغري قابلة للتج"مقاربة شاملة حلقوق اإلنسان تقر بأهنا 

يركّز التقرير على التدابري املتخذة من أجل النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها، وذلك              -٩
كمـا  . )١(املعين باالستعراض الدوري الـشامل    مل  افريق الع البتنفيذ استنتاجات وتوصيات    

هليئـات  يتطرق التقرير إىل اإلجراءات املتخذة يف إطار التوصيات الصادرة عن عـدد مـن ا       
التعاقدية املنشأة مبوجب االتفاقيات والعهود الدولية وتلك املنبثقة عن زيارة بعثة التقييم التابعة       

 /شـباط  ٢ - ينـاير /كـانون الثـاين    ٢٦( تونس   للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل    
  .)٢()٢٠١١ فرباير
يث انعقدت عـدة    متت صياغة هذا التقرير إثر استشارة األطراف الفاعلة املعنية، ح           -١٠

اجتماعات مع الوزارات املكلفة باملسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان ومع اهليئة العليـا حلقـوق              
جملتمع املـدين يف مـسار      كما متّ تشريك عدد من مكونات ا      . اإلنسان واحلريات األساسية  

 ٢٢ ّوج بالندوة اليت نظمتها وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليـة بتـاريخ           استشاري تُ 
وقد اتفقت  .  مع عدد هام من اجلمعيات الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان          ٢٠١٢ مارس/آذار

املنظمات غري احلكومية التونسية على تكليف فرع تونس ملنظمة العفـو الدوليـة بتجميـع               
  .)٣(املنظمات املذكورة يف هذا اجملالمسامهات 

ئل اإلعالم املرئية واملسموعة    استعانت احلكومة التونسية بعدة أطراف من بينها وسا         -١١
سّيما املنظمات غري احلكومية وحتفيزها على تقدمي        واملكتوبة قصد حتسيس خمتلف الفاعلني ال     

مسامهاهتا للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف شكل تقارير موازية للتقرير الوطين يف أجـل       
  .٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين ٢١أقصاه يوم 

لفائـدة أهـم    ...)  ندوات، ورشات (إعالمية ودورات تكوينية    مت تنظيم ندوات      -١٢
األطراف الفاعلة املعنية باملشاركة يف مسار االستعراض الدوري الشامل بالتعاون مع املفوضية            

  .السامية حلقوق اإلنسان واملنظمة الدولية للفرنكوفونية

__________ 
جملس حقوق اإلنسان، الدورة الثامنة، النقطة السادسة من جدول األعمال، تقرير فريـق العمـل املعـين                  )١(

 .)A/HRC/8/21-22/05/2008( لشاملاض الدوري اباالستعر
 .٢٤/٠٢/٢٠١١املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، تقرير منشور بتاريخ  )٢(
 . من هذا التقرير١٢٢الفقرة  )٣(
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  انتطوير اإلطار القانوين واملؤسسايت لتعزيز ومحاية حقوق اإلنس  -باء  

  تعزيز االنضمام لالتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذها  )١(اء ب  

  املصادقة على االتفاقيات الدولية  -١  
  :قامت الدولة التونسية باملصادقة على  -١٣

القانون (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري املتعلق هبا           •
 ٥٦٨ واألمـر عـدد   ٢٠٠٨ فربايـر /شباط ١١ املؤرخ يف  ٢٠٠٨ لسنة   ٤عدد  
  ؛)٢٠٠٨ مارس/آذار ٤ املؤرخ يف ٢٠٠٨ لسنة

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة              •
 واألمـر   ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  ٩ املؤرخ يف    ٢٠٠٨ لسنة   ٣٥القانون عدد   (

  ).٢٠٠٨ يوليه/متوز ٧ املؤرخ يف ٢٠٠٨  لسنة٢٥٠٣ عدد
مل املعين باالستعراض الدوري الشامل، توجيـه توصـية         افريق الع المت ضمن تقرير      -١٤

بالنظر يف إمكانية املصادقة على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب           "لتونس  
  ."وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

مع أهداف واستحقاقات الثورة التونسية، قامـت       اً   هذه التوصية ومتاشي   معاً  تالؤم  -١٥
  :الدولة باملصادقة على عدد من االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان واملتمثلة يف

 ٢املرسوم عـدد    (االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          •
 ٢٠١١ لسنة   ٥٥٠ واألمر عدد    ٢٠١١ فرباير/شباط ١٩ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة

   ؛)٢٠١١ مايو/أيار ١٤ املؤرخ يف
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           •

 واألمـر   ٢٠١١ فربايـر /شـباط  ١٩ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ٣املرسوم عدد   (
  ؛)٢٠١١ مايو/أيار ١٤ املؤرخ يف ٢٠١١  لسنة٥٥١ عدد

اسي للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقية امتيازات احملكمة وحصاناهتا        نظام روما األس   •
 واألمـر   ٢٠١١ فربايـر /شـباط  ١٩ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ٤املرسوم عدد   (

  ؛)٢٠١١ مايو/أيار ١٤ املؤرخ يف ٢٠١١  لسنة٥٤٩ عدد
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة            •

 املؤرخ  ٢٠١١ لسنة   ٥املرسوم عدد   (قاسية أو الالإنسانية أو املهينة      العقوبة ال   أو
 ١٧ املـؤرخ يف     ٢٠١١ لـسنة    ٥٥٢ واألمر عدد    ٢٠١١ فرباير/شباط ١٩  يف
  ).٢٠١١ مايو/أيار
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  سحب التحفظات  -٢  
 ١١أعربت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا النهائية املوجهة إىل تـونس بتـاريخ                -١٦

ارتياحها لسحب الدولة   "عن   )٤(الستعراض التقرير الدوري الثالث    اً تبع ٢٠١٠ يونيه/حزيران
 املتعلقة  ٧واملادة  ...  املتعلقة باألحوال الشخصية     ٢العضو إعالهنا وحتفظاهتا فيما خيص املادة       

 واألمـر   ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  ٩ املؤرخ يف    ٢٠٠٨ لسنة   ٣٦القانون عدد    ("باجلنسية
  ).٢٠٠٨ يوليه/متوز ٧ املؤرخ يف ٢٠٠٨ لسنة ٢٥٠٣ عدد
 عن جلنة القـضاء     ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول  ٢٢للتوصيات الصادرة بتاريخ    اً  تبع  -١٧
، قطعت تونس مرحلة جديدة، باختاذ قـرار سـحب          )٥(لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     ع

 ١٠٣التحفظات حول اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد املرأة مبقتضى املرسـوم عـدد               
 ٢٠١١ لـسنة  ٤٢٦٠ واألمر عدد ٢٠١١أكتوبر/تشرين األول ٢٤ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة

  .٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٨املؤرخ يف 

  لالتفاقيات الدوليةاً الدورية طبقتقدمي التقارير   -٣  
قدمت تونس، منذ استعراض تقريرها األول يف إطار آليـة االسـتعراض الـدوري           -١٨

لاللتزامات الـيت تعهـدت هبـا يف إطـار االتفاقيـات            اً  الشامل، عدة تقارير دورية طبق    
  :والربوتوكوالت الدولية التالية

الربتوكول االختياري لالتفاقية املتعلقة حبقوق الطفل اخلاص باشتراك األطفـال يف            •
  ؛)٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين(الرتاعات املسلحة 

  ؛)٢٠٠٩ فرباير/طشبا(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  •
  ؛)٢٠١٠ يونيه/حزيران(االتفاقية املتعلقة حبقوق الطفل  •
  ؛)٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  •
  ).٢٠١١ أبريل/نيسان(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  •

  إلنساندعم التعاون مع اهلياكل الدولية لتطوير ومحاية حقوق ا  )٢(اء ب  
مل املعين باالستعراض الدوري الشامل مت توجيه توصية لتـونس          افريق الع اليف تقرير     -١٩

بالنظر يف التعاون مع املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية              "
  ."حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

__________ 
 .)CRC/C/TUN/CO/3, para.3(وثيقة األمم املتحدة  )٤(
 ).CEDAW/C/TUN/CO/C, para.13(وثيقة األمم املتحدة  )٥(
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 التابعة للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان        أوصى التقرير الصادر عن بعثة التقييم       -٢٠
الترفيع يف نسق التعاون بني تونس ومنظومة حقوق اإلنسان لألمم املتحدة مبـا يف ذلـك                "  ب

  ."يه دعوة مفتوحة للمقررين اخلاصنيالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وتوج
اإلجـراءات  "وحة لنظـام    هلذه التوصيات، وجهت الدولة التونسية دعوة مفت      اً  تبع  -٢١

ويف هذا اإلطـار قـام املقـرران        . ٢٠١١ فرباير/شباط ٢٨ بتاريخ   "اخلاصة لألمم املتحدة  
اخلاصان املعنيان مبناهضة التعذيب وبتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب          

ين بتعزيـز  وأن املقرر اخلاص املع  اً  ، علم ٢٠١١ مايو/أياربزياريت عمل إىل تونس خالل شهر       
ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب قد أدى زيارة عمل إىل تونس خالل شهر    

  .٢٠١٠ يناير/كانون الثاين
التزمت السلطات التونسية مبتابعة وتنفيذ التوصيات اليت تقدم هبا املقرران اخلاصـان              -٢٢

 يف مراجعـة    سـيما  الما  إثر زيارتيهما املذكورتني بغية االستفادة من خرباهتما ومـساعدهت        
  .التشريعات التونسية ذات الصلة

  : من قبل٢٠١٢مت يف هذا الصدد برجمة عدة زيارات لتونس خالل سنة   -٢٣
  ؛املقررة اخلاصة املعنية بوضعية املدافعني عن حقوق اإلنسان •
  ؛املقرر اخلاص املعين باحلق يف االجتماع والتجمع السلمي •
  ؛التعليماملقرر اخلاص املعين باحلق يف  •
  .فريق العمل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف التشريع واملمارسة •
مت كذلك دعم التعاون مع األجهزة الدولية من خالل فتح مكتب للمفوضـية الـسامية               -٢٤

حلقوق اإلنسان ومكتب للمفوضية السامية لشؤون الالجئني إثر توقيع تـونس التفـاق مقـر               
  .كليهما مع
 ثالث مقررات خاصات للجنة اإلفريقية      ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ يف سنيت    استقبلت تونس   -٢٥

حلقوق اإلنسان والشعوب يف إطار التعاون مع اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، وهن املقررة 
 واملقررة اخلاصة املعنية حبقوق املـرأة       أفريقيااخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف        

 واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة السجون وغريها من أمـاكن  قياأفريومناهضة العنف ضدها يف  
  .أفريقيااإليقاف يف 

  قوق اإلنسانلتطوير ومحاية ح اإلجراءات االنتقالية  )٣(اء ب  
متثلت أوىل اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات التونسية إثـر الثـورة يف إعـادة                 -٢٦

وا ولسنني طويلة حمل تتبعات جراء نضاهلم       االعتبار للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين كان      
وبضمان حقوق شهداء الثورة   ) ١(يف سبيل احلريات وذلك بإلغاء اإلدانات السياسية السابقة         

  ).٣(وإرساء مسار العدالة االنتقالية ) ٢(وجرحاها 
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  ء اإلدانات السياسية السابقةإلغا  -١  
ات اليت تعرض هلا نشطاء حقـوق       أول مرسوم مت إصداره بعد الثورة تعلّق باالنتهاك         -٢٧

وأصبح رد االعتبار لضحايا القمع واالستبداد ضرورة ملحـة         . اإلنسان واملعارضة السياسية  
لبناء دولة جديدة حتترم كرامة مواطنيها وذلك من خالل اعتماد سياسة ترتكز على حمورين              

  .متكاملني يتمثالن يف العفو التشريعي العام وجرب الضرر

  تشريعي العامالعفو ال  )أ(  
 املتعلق بالعفو ٢٠١١ فرباير/شباط ١٩ املؤرخ يف ٢٠١١ لسنة ١مكّن املرسوم عدد   -٢٨

 سجني كانوا موقوفني بتهم ذات طـابع        ٥٠٠التشريعي العام من إطالق سراح ما يزيد عن         
  . شهادة عفو لفائدة املستفيدين منه٨٧٠٠سياسي باإلضافة إىل تسليم 

ثل يف القطع التام مع املاضي وإيقاف كافة التتبعـات علـى     مت تبين خيار واضح يتم      -٢٩
وجتدر اإلشارة إىل أن العفو العام يف       . أساس أنشطة سياسية ونقابية ومجعياتية للمعنيني باألمر      

القانون التونسي متحى به اجلرمية مع العقاب احملكوم به، حبيث تصبح األفعال موضوع العفو              
  ).ن جملة اإلجراءات اجلزائية م٣٧٧ و٣٧٦الفصلني (كأن مل تكن 

  :ويشمل العفو خاصة األشخاص احملكوم عليهم  -٣٠
  ؛من أجل االعتداء على أمن الدولة الداخلي •
من أجل أنشطة تتعلق خبرق أحكام جملة الصحافة حيث متّت إدانـة عـدد مـن                 •

  ؛األشخاص على إثر نشرهم ملقاالت وتقارير صحفية اعتربت ماسة بالنظام
تعلق خبرق النصوص املتعلقة باجلمعيات وبـاألحزاب الـسياسية         من أجل أنشطة ت    •

وباالجتماعات العامة واملظاهرات باعتبار أن العديد من أنشطة املعارضة السياسية          
  ؛كانت ممنوعة وحمل تتبعات

من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية يف صورة ثبـوت أهنـا هتـدف إىل                  •
  .ةحماسبتهم من أجل أنشطة نقابية أو سياسي

  جرب الضرر  )ب(  
ويف . تبقى إعادة االعتبار للضحايا منقوصة إذا ما اقتصرت على حمو اجلرمية والعقوبة             -٣١

 على حق   ٢٠١١ فرباير/شباط ١٩ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ١هذا اإلطار نص املرسوم عدد      
 قـانون  إعداد مشروعاً ويتّم حالي. املنتفعني بالعفو العام يف العودة للعمل ويف طلب التعويض    

يكرس مبدأ التعويض الشامل للضرر مما من شأنه أن يضمن حق كل منتفع بالعفو العـام يف                 
  .جرب ضرره املادي واملعنوي
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  لثورة وجرحاهاضمان حقوق شهداء ا  -٢  
مت اختاذ ثالثة تدابري أساسية لضمان حقوق شهداء الثورة وجرحاها، وذلـك مـن                -٣٢

) ب(وتتبع املسؤولني عنـها     ) أ(ملسجلة أثناء الثورة    خالل استقصاء احلقائق يف التجاوزات ا     
  ).ج(ورد االعتبار للضحايا 

   التجاوزات املسجلة أثناء الثورةاستقصاء احلقائق يف  )أ(  
إن إجراء حتقيق معّمق حول أحداث الثورة أمر ضروري وملّح قصد كشف احلقيقة               -٣٣

  .خبصوص مالبسات قمع املظاهرات اليت خلفت قتلى وجرحى
 ٢٠١١ فربايـر /شـباط  ١٨ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ٨تقرر مبقتضى املرسوم عدد       -٣٤

الـيت تعهـدت بـالتحقيق يف التجـاوزات         " اللجنة الوطنية الستقصاء احلقـائق    "إحداث  
  .٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول ١٧واالنتهاكات املسجلة منذ 

عالوة على مسـاع  متكنت اللجنة من االطالع على كل الوثائق املرتبطة بالتحقيقات    -٣٥
  .الضحايا وعائالهتم والشهود

بادرت اللجنة بنشر النتائج األولية حول التجاوزات املرتكبة خالل الفترة املمتـّدة              -٣٦
وقد قدرت عدد   . ٢٠١١ يناير/كانون الثاين  إىل موىف    ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول  ١٧ من

عـشرات املـساجني   وعن مقتل اً  شخص١٤٦٤وكشفت عن جرح      قتيالً ٢٤٠  الضحايا ب 
ومـن املنتظـر أن     . ٢٠١١ ينـاير /كانون الثاين  ١٦ و ١٣خالل الفترة املتراوحة بني     اً  حرق

تكشف اللجنة عن نتائج حتقيقاهتا النهائية يف تقرير مفصل ينري الرأي العام حـول حقيقـة                
  .مالبسات التجاوزات املرتكبة خالل أحداث الثورة

  تتبع املسؤولني  )ب(  
 /كـانون الثـاين    ١٤ة العمومية منذ األيام األوىل اليت تلـت تـاريخ           قامت النياب   -٣٧
 بإثارة التتبعات ضد األشخاص املشتبه يف تورطهم يف أعمال القمع اليت تسببت             ٢٠١١ يناير

  .يف موت عديد املتظاهرين وجرح الكثري منهم
 األمـن   مشلت التتبعات كل من املسؤولني املشتبه يف إعطائهم ألوامر القمع وأعوان            -٣٨

  .وال تزال هذه التتبعات جارية وبلغ بعضها مرحلة احملاكمة. املشتبه يف ارتكاهبم لتجاوزات

  رد االعتبار للضحايا  )ج(  
هلم مبا قدموه من تضحيات يف سـبيل كرامـة          اً  وفاء ألرواح شهداء الثورة واعتراف      -٣٩

ا وذلك مبقتضى املرسوم الشعب التونسي وحريته، مت إقرار مجلة من اإلجراءات لفائدة الضحاي  
 واملتعلـق بـالتعويض     ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول  ٢٤ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ٩٧ عدد

  .لشهداء الثورة ومصابيها
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يتمثل باألساس يف إسـناد تعويـضات       اً  مادياً  وتكتسي بعض هذه اإلجراءات طابع      -٤٠
ومتتيعهم مبجانية  ومساعدات وامتيازات للضحايا أو ألسرهم من خالل منحهم جلراية شهرية           

  .التنقل والعالج على حساب الدولة
 بطابع رمزي باألساس يعرب عـن االعتـراف         اإلجراءاتويّتسم عدد آخر من هذه        -٤١

ويـتعني يف   ". شهداء الوطن "باجلميل من قبل اجملموعة الوطنية جتاه ضحايا الثورة باعتبارهم          
ساحات عامة بأمساء الشهداء مـع      هذا الشأن على اجلماعات احمللية تسمية شوارع وأهنج و        
  .تشييد معلم لتخليد ذكرى الثورة يتضمن قائمة الشهداء

كما نص املرسوم على تضمني كفاح املدافعني عن احلرية والكرامة خالل الثورة يف               -٤٢
برامج التعليم مبا من شأنه أن يساهم يف حتسيس األجيال الصاعدة بقيمة هذه التضحيات ويف               

  .ة والكرامة ونشر ثقافة حقوق اإلنسانتقاسم قيم احلري

  إرساء مسار العدالة االنتقالية  -٣  
إن العدالة االنتقالية مسار ال حياد عنه يرمي إىل الكشف عن حقيقة االنتـهاكات                -٤٣

عن توفري الضمانات لعـدم   وحتديد املسؤوليات وحماسبة املذنبني وجرب الضرر للضحايا فضالً   
 من خالل جمموعة من اإلصالحات املؤسساتية والقانونية لبناء         تكرار هذه االنتهاكات وذلك   

  . دولة القانون واملؤسسات
كانون  ١٦ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ٦ من القانون التأسيسي عدد      ٢٤نص الفصل     -٤٤

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية على أن اجمللـس التأسيـسي            ٢٠١١ ديسمرب/األول
   .نظم العدالة االنتقالية ويضبط أسسها وجمال اختصاصهاسيتوىل سن قانون أساسي ي

مع األحزاب ومكونات   اً  وطنياً  وتوافقاً  يتطلب حتقيق العدالة االنتقالية بتونس تشاور       -٤٥
عن فتح حوار وطين يف هذا اخلصوص بدايـة         اً  وقد مت اإلعالن رمسي   . اجملتمع املدين والضحايا  

  .٢٠١٢ أبريل/نيسان ١٤ من
اء املشاورات وتقدمي املقترحات سيتم إحداث هيئة عليا مستقلة للحقيقـة           بعد انته   -٤٦

  .والعدالة االنتقالية باالستئناس بتجارب بعض الدول يف جمال العدالة االنتقالية

  ت الوطنية املعنية حبقوق اإلنسانتطوير املؤسسا  )٤(اء ب  

  إصالح املنظومة القضائية  -١  
 ألجهزة القضاء العديل واإلداري واملـايل ال تكفـل          إنّ النصوص القانونية املنظمة     -٤٧

للمعايري واملقاييس الدولية املعتمـدة يف  اً الضمانات الالزمة إلرساء سلطة قضائية مستقلة طبق   
  .هذا اجملال
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يعّد إصالح املنظومة القضائية وتدعيم الضمانات القانونية واملادية الستقاللية السلطة            -٤٨
  .دولة القانونالقضائية من ركائز بناء 

كـانون   ١٦ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ٦ من القانون التأسيسي عدد      ٢٢نّص الفصل     -٤٩
 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية على تكليف اجمللـس الـوطين            ٢٠١١ ديسمرب/األول

التأسيسي بسّن قوانني أساسية يتوىل من خالهلا إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلـة اجملـالس               
ئية العليا العدلية واإلدارية واملالية وضبط أسس إصالح املنظومة القضائية طبـق املعـايري              القضا

  .الدولية الستقالل القضاء
تتضافر جهود السلطات العمومية بالتشاور مـع القـضاة واألطـراف الـسياسية               -٥٠

لطة ومكونات اجملتمع املدين إلعداد نصوص قانونية جديدة تضمن االستقاللية الفعلية للـس            
  .القضائية حلماية حقوق املتقاضني وحريات األفراد

  قوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةإحداث وزارة ح  -٢  
 /كـانون الثـاين   ١٩ املـؤرخ يف   ٢٠١٢ لـسنة    ٢٢أحدثت مبقتضى األمر عدد       -٥١
، وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية اليت تتوىل اقتراح ومتابعـة وتنفيـذ             ٢٠١٢ يناير
كما تتوىل بالتنسيق مع اجلهات املعنية نشر وترسيخ هـذه          . سة املتعلقة حبقوق اإلنسان   السيا

وكلفت كذلك بـصياغة    . للتشريع الوطين واملواثيق الدولية   اً  احلقوق وضمان ممارستها وفق   
اإلطار القانوين والتنسيق مع مكونات اجملتمع املدين من أجل وضع آلية شاملة لتحقيق العدالة              

  . يف إطار الوفاق الوطيناالنتقالية

  حلقوق اإلنسان واحلريات األساسيةدعم دور اهليئة العليا   -٣  
رغم التدابري املتخذة لضمان تقيد اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية              -٥٢

 - مبادئ باريس (باملبادئ املتعلقة بنظام املؤسسات الوطنية للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها          
 /كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ يف     ٤٨/١٣٤جلمعية العامة لألمـم املتحـدة عـدد         قرار ا 
 /حزيـران  ١٦ املؤرخ يف    ٢٠٠٨ لسنة   ٣٧، من ذلك إصدار القانون عدد       )١٩٩٣ ديسمرب
 املتعلق باهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، فقد كشفت الثـورة            ٢٠٠٨ يونيه

هلذه اهليئة وبينت عدم قدرهتا على االضطالع بدورها        التونسية بصورة جلية القصور اهليكلي      
املتعلق مبتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت مت ارتكاهبا خاصة منذ بدايـة الـشرارة األوىل               

 مبا فيها جرائم القتل أثناء املظاهرات وممارسـة         ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول  ١٧للثورة يف   
  .يةالتعذيب وسوء املعاملة واإليقافات العشوائ

إعادة النظر بصفة كلية يف هذه املؤسسة من خالل إعداد مشروع قانون            اً  وتتم حالي   -٥٣
يتعلق بإحداث جملس أعلى حلقوق اإلنسان واحلريات يستند إىل نظرة جديدة ترتقي باجمللس             
من حيث تركيبته وموارده البشرية واملادية، إىل مرتبة مرفق وطين عمومي حلقوق اإلنسان ذو             

  . فعلية يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتهاصالحيات 
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  إصالح اجلهاز األمين  -٤  
تعمل الدولة التونسية خالل هذه الفترة االنتقالية على تكريس مبادئ الدميقراطيـة              -٥٤

والتعددية واحترام حقوق اإلنسان واحلريات العامة وعلى القطع التام مع كـل املمارسـات              
وتستند اإلستراتيجية الشاملة   . مكانة أساسية يف املسار االنتقايل    وحيتل قطاع األمن    . القمعية

املعتمدة واملستلهمة من القيم واملمارسات والتجارب الدميقراطية الدولية املتعارف عليها، على        
متش متجدد يعطي األولوية إلعادة هيكلة األمن الداخلي ومراجعة طرق وبـرامج التكـوين              

 التكوينية بالتعاون مع املنظمات الدولية كاملفوضية السامية حلقوق         تقييم املناهج واملضامني   متّ(
اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة للتنمية واملنظمة الدولية للفرنكوفونية واللجنة الدولية للصليب           

وحتسني اإلطـار التـشريعي     ) األمحر ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة       
  .عالقة مع املواطن والتأطري املهين واالجتماعي ألفراد قوات األمن الداخليوالترتييب وتعزيز ال

لتحقيق القطع النهائي مع ممارسات املاضي، متثلت أوىل اإلجراءات املتخذة غـداة              -٥٥
  ".البوليس السياسي"الثورة يف إلغاء إدارة أمن الدولة املتعارف عليها بتسمية 

شفت السلطات التونسية للرأي العام عن وجـود        للمصارحة والشفافية، ك  اً  تكريس  -٥٦
  .أماكن سرية لإليقاف

إنّ مسألة اإليقافات السرية والتعذيب من أنظار العدالة اليت نشرت أمامها العديد من        -٥٧
تناوهلـا يف   القضايا املتعلقة بانتهاك حقوق الناشطني السياسيني واملدافعني عن احلريات، ويقع  

  .فية واستقاللية القضاءكنف احترام ضمانات الشفا
على إثر الشكاوى املقدمة ضد أعوان حفظ النظام، أحالت وزارة الداخليـة علـى           -٥٨

القضاء نتائج حتقيقاهتا اإلدارية اليت تضمنت ادعاءاهتا حول التجاوزات اليت ارتكبوها أثنـاء             
لى التقيد  للتأكيد ع  كما قامت بإصدار مذكّرة عمل    . مباشرهتم ملهامهم خالل أحداث الثورة    

باإلجراءات القانونية املتعلقة باحترام احلرمة اجلسدية مع العمل على حتسني ظروف االحتفاظ            
  .من حيث اإلقامة واإلعاشة والنظافة وحفظ الصحة

مت بعث كتابة دولة لدى وزارة الداخلية مكلفة باإلصالح هتدف إىل إرساء حوكمة               -٥٩
  .جيب الحتياجات وتطلعات املواطن التونسيفاعلة وشفافة ومسؤولة يف قطاع األمن تست

   املتدخلني يف جمال حقوق اإلنسانتكوين  -٥  
تتبع تونس سياسة التكوين يف ميدان حقوق اإلنسان بصورة متناسقة مع التوجهات              -٦٠

للربنامج العاملي لفائدة التكوين يف     ) ٢٠١٤-٢٠١٠(الكربى خلطة العمل من املرحلة الثانية       
ن الذي مت إعداده من قبل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بالتشاور مع            جمال حقوق اإلنسا  

وتتمحور هذه اخلطة حول التكوين يف جمـال        . منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة     
حقوق اإلنسان يف التعليم العايل ولفائدة املدرسني واملربني واملوظفني واملسؤولني على تطبيق            

ك القضاة واحملامني وموظفي السجون وأعوان األمن الداخلي والعـاملني يف           القانون مبا يف ذل   
  .اجملالني االجتماعي والعسكري
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  اية حقوق اإلنسان على أرض الواقعتعزيز ومح  -جيم  

  احلقوق املدنية والسياسية  )١(يم ج  

  محاية احلرمة اجلسدية  -١  

  واصلة تعليق تنفيذ عقوبة اإلعدامم  )أ(  
مل املعين باالستعراض الدوري الشامل، متّ توجيه توصية لتونس         اريق الع فاليف تقرير     -٦١

  ."تنفيذ قرار عدم تطبيق عقوبة اإلعدام مطلقاً"  تقضي ب
  .١٩٩١تؤكد تونس يف هذا الصدد على انه مل يقع تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ سنة   -٦٢
  :ساس يف اإلجراءين التالينيجتلى باألاً هاماً شهدت معاملة احملكوم عليهم باإلعدام تطور  -٦٣

 ومتثل يف إقرار حق احملكـوم       ٢٠١١ فرباير/شباط ١٦اإلجراء األول مت اختاذه يوم       •
وقد كان هلذا اإلجـراء  . عليهم باإلعدام يف الزيارة وتلقي املواد الغذائية من ذويهم 

النفسي ومتكنوا   االجيايب على كل من احملكومني وعائالهتم إذ حتّسن وضعهم         األثر
   ؛ن إعادة ربط الصلة فيما بينهمم

 مبناسبة الذكرى األوىل    ٢٠١٢ يناير/كانون الثاين  ١٤اإلجراء الثاين مت اختاذه يوم       •
بعفـو رئاسـي، مت     )  حمكوماً ١٢٢(للثورة ومتثل يف متتيع كل احملكومني باإلعدام        

وهذا اإلجراء يتماشـى مـع      . مبقتضاه احلط من عقوبة اإلعدام إىل عقوبة السجن       
  .تزامات اليت تعهدت هبا تونس يف هذا اإلطاراالل

  طار القانوين ملناهضة التعذيبتدعيم اإل  )ب(  
مت يف سياق املصادقة على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب إعـداد              -٦٤

. الدراسات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذا الربوتوكول بالتشاور مع خمتلف اهلياكل املعنيـة           
 الدراسات باألساس إىل إحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، مؤهلة            وهتدف هذه 

 مـن الربوتوكـول     ١٧ للفـصل    للقيام بزيارات دورية فجئية جلميع أماكن اإليقاف طبقاً       
  .املذكور، حىت تكتسب مسألة مناهضة التعذيب الفاعلية اليت كانت تنقصها

وقد .  استعجالياً  للحكومة التونسية طابعاً   إن مسألة مناهضة التعذيب تكتسي بالنسبة       -٦٥
 املنظمات غري احلكومية الوطنيـة      سيما البّينت أنشطة وجهود املدافعني عن حقوق اإلنسان        

والدولية أن آليات مناهضة التعذيب كانت غري فاعلة، كما كان عدد االدعاءات والشكاوى             
اً تسعت اهلوة شيئ  او. عامل املالئم بشأنه  املتعلقة بسوء املعاملة يف تزايد مستمر دون أن يلقى الت         

 بني النصوص القانونية اجملّرمة للتعذيب وخطاب رافض له من جهة وممارسـة متـّس               فشيئاً
  .باحلرمة اجلسدية لألشخاص من جهة أخرى
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ومن منطلق وعيها بأمهية هذه املسألة، قامت السلطات التونسية باإلسراع يف اختـاذ         -٦٦
وتتمثل هذه اإلجراءات يف وضع     . إىل تدعيم آليات مناهضة التعذيب    إجراءات تكميلية ترمي    

نظام قانوين جديد جلرمية التعذيب وإقرار بطالن االعتراف املنتزع حتت التعذيب ومنع تسليم             
  .اجملرمني يف حالة وجود هتديد بالتعذيب

  نظام قانوين جديد جلرمية التعذيبوضع   ‘١‘  
تفرض ضرورة إرساء مقاربة جديدة ملناهضة التعذيب القطع مع ممارسات النظـام              -٦٧

وقد متّ جتسيد هذه اإلرادة بإلغاء النص املتعلق بالتعذيب والذي كـان يف غالـب               . السابق
للتعذيب يتطابق اً األحيان حمل انتقاد ملا يشوبه من نقائص وتعويضه بنص جديد يتضّمن تعريف          

  . ١٩٨٤تفاقية الدولية لسنة مع مقتضيات االاً كلي
 ٢٠١١ لـسنة    ١٠٦مت إجراء هذا التنقيح التشريعي اجلوهري مبقتضى املرسوم عدد            -٦٨

 واملتعلق بإمتام اجمللة اجلزائية وجملة اإلجـراءات        ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول  ٢٢املؤرخ يف   
ائيـة علـى    مكرر من اجمللة اجلز١٠١اجلزائية، الذي وقع من خالله التنصيص ضمن الفصل       

اً يقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه أمل أو عذاب شـديد جـسدي     ": التعريف اآليت للتعذيب  
بشخص ما بقصد التحصيل منه أو من غريه علـى معلومـات            اً  يلحق عمد اً  كان أو معنوي  

  . اعتراف بفعل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو غريه أو
  .ريه للحصول على ما ذكرختويف أو إزعاج شخص أو غاً ويعد تعذيب  
ويدخل يف نطاق التعذيب األمل أو العذاب أو التخويف أو اإلرغام احلاصل              

  .ألي سبب من األسباب بدافع التمييز العنصري
 املوظف العمومي أو شبهه الذي يأمر أو حيـرض أو يوافـق             ويعترب معذباً   

  ".ه لهيسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفته أو مبناسبة مباشرت أو
كما أحدث القانون اجلديد تغيريات جوهرية على مستوى جرمية التعذيب مـست              -٦٩

  :باألساس النقاط التالية
تشديد العقوبات املترتبة عن ارتكاب التعذيب املسلط على طفل من خالل الترفيع             •

 سنة يف صورة مـا إذا       ١٦مع رفعها إىل    اً   سنوات سجن  ١٠ إىل   ٨يف العقوبة من    
  ؛ر عضو أو كسر أو إعاقة دائمةاجنر عنه بت

التفكري يف  ( سنة   ١٥ إىل   ١٠التمديد يف مدة التقادم املسقط للدعوى العمومية من          •
مع إقرار نظام خاص للتقـادم  ، )جعل جرمية التعذيب جرمية ال تسقط مبرور الزمن      

وذلك بتعليق آجال التقادم اليت يتم احتساهبا بداية          إذا كانت ضحية التعذيب طفالً    
  .بلوغه سن الرشدمن 
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  زع حتت التعذيبإقرار بطالن االعتراف املنت  ‘٢‘  
مل يتضمن القانون التونسي أي تنصيص صـريح يف خـصوص النظـام القـانوين                 -٧٠

ميس من مصداقية املنظومة القانونية     اً  تشريعياً  لالعترافات املنتزعة حتت التعذيب مما شكل فراغ      
  .ملناهضة التعذيب

 ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول  ٢٢ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ١٠٦جاء املرسوم عدد      -٧١
 من جملة اإلجراءات اجلزائية الـيت تـنص   ١٥٥ للفصل ٢لتدارك هذا الفراغ، بإضافة الفقرة  

وتعد أقوال املتهم أو اعترافاته أو تصرحيات الشهود باطلة إذا ثبت أهنا            ": صراحة على ما يلي   
  ."صدرت نتيجة للتعذيب أو اإلكراه

مع التوصيات الصادرة عن اهليئات واملنظمات      اً  صبح التشريع التونسي، متالئم   أ  - ٧٢
. الدولية الداعية لتبين تونس لنص تشريعي يبطل صراحة األقوال املنتزعة حتت التعـذيب            

مكّن القضاة من أساس قانوين إلبطال االعترافـات واألقـوال املنتزعـة بـصورة            كما
  .شرعية  غري

   يف حالة وجود هتديد بالتعذيبمنيمنع تسليم اجملر  ‘٣‘  
يعّد منع تسليم اجملرمني يف حالة وجود هتديد بالتعذيب إضافة جوهريـة للمرسـوم            -٧٣
، إذ متت إضافة فقـرة      ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول  ٢٢ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ١٠٦ عدد

ن التسليم إذا ُيخشى م" من جملة اإلجراءات اجلزائية تنص على منع التسليم        ٣١٣ ثالثة للفصل 
  ."تعرض الشخص للتعذيب

   السجنيحقوق  -٢  
إن احترام كرامة اإلنسان تفرض احلد من العقوبات السالبة للحرية اليت ينبغـي أن                -٧٤

 ٢٠٠٩ لـسنة    ٦٨على تكريس هذا املبدأ مت إصدار القانون عـدد          اً  وحرص. تظل استثنائية 
ـ     ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٢املؤرخ يف    ويض اجلزائـي وبتطـوير      واملتعلق بإرساء عقوبة التع

  :اآلليات البديلة للسجن، الذي نص على
إقرار عقوبة التعويض اجلزائي يف القانون التونسي، األمر الذي ميكن القاضي مـن              •

  ؛استبدال عقوبة السجن املسلطة بتعويض مايل يدفعه احملكوم عليه للضحية
مكني القاضي من   توسيع جمال تطبيق عقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة، وذلك بت          •

  ؛تعويض عقوبة السجن يف صنف من اجلنح بعقوبة اخلدمة للصاحل العام
منع التنصيص على عقوبات العمل لفائدة املصلحة العامة وعقوبـات التعـويض             •

  .اجلزائي يف بطاقة السوابق العدلية للمعين باألمر
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زمة لإلحاطة هبم   كما يتم إيالء عناية خاصة باملساجني من خالل توفري الظروف الال            -٧٥
للمعـايري  اً  وحفظ كرامتهم حيث مت يف هذا اإلطار العمل على حتسني ظروف اإليقاف وفق            

 يف التصدي   ٢٠٠٨وتتمثل أهم اإلجراءات املتخذة منذ سنة       . الدولية املعتمدة يف هذا الشأن    
لظاهرة اكتظاظ السجون وتدعيم مراقبة املؤسسات السجنية وحتسني ظروف إيقاف املـرأة            

  .امل واألم املرضعةاحل

  التصدي لظاهرة اكتظاظ السجون  )١  
 زيادة هامة يف طاقة استيعاب      ٢٠١١ إىل سنة    ٢٠٠٨شهدت الفترة املمتدة من سنة        -٧٦

 وحدة سجنية وبنـاء     ١٢الوحدات السجنية عرب القيام بأشغال توسيع وجتديد وإعادة هتيئة          
هذه اجلهود إىل التخفيـف مـن       وترمي  . ٢٠٠٩وحدة جديدة شرع يف استغالهلا منذ سنة        

الضغط على طاقة استيعاب السجون وحتسني ظروف اإليقاف مبا يكرس احتـرام الكرامـة              
  .اإلنسانية للمساجني

بـالظروف املاديـة    اً  يظل مزيد حتسني وضعية السجون ومراكز اإليقاف مرتبط         - ٧٧
  .للدولة التونسية

  تدعيم مراقبة املؤسسات السجنية  )٢  
تدعيم الرقابة املستقلة للمؤسسات السجنية، تقرر بعد الثـورة متكـني           على  اً  حرص  -٧٨

هياكل حكومية دولية ومنظمات غري حكومية وطنية ودولية من أداء زيارات تفقـد لكـل               
ومتكنت بذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنـسان  . السجون التونسية دون استثناء 

ناهضة التعذيب واملفوضية السامية حلقوق اإلنـسان       وهيومن رايتس ووتش واملنظمة العاملية مل     
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الرقابة تـساهم يف تـدعيم           . من القيام بزيارات مراقبة للسجون    

املراقبة الدورية اليت يقوم هبا قاضي تنفيذ العقوبات واهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريـات              
  .األساسية واللجنة الدولية للصليب األمحر

  قاف املرأة احلامل واألم املرضعةحتسني ظروف إي  )٣  
على ضمان محاية خاصة للسجينة احلامل أو املرضعة أصدر املشرع القـانون         اً  حرص  -٧٩

 واملتعلق باألم الـسجينة احلامـل   ٢٠٠٨أغسطس /آب ٤ املؤرخ يف   ٢٠٠٨ لسنة   ٥٨عدد  
  :واملرضع والذي ينص باألساس على اإلجراءات التالية

ة، يف  ع السجينات احلوامل أو املرضعات، خالل فترة احلمـل والرضـاع          يتم إيدا  •
  ؛العناية الطبية والنفسية واالجتماعية لألم والطفلمكان خاص تتوفر فيه 

يتم حراسة الفضاء املخصص للسجينات احلوامل أو املرضعات من قبل حارسات            •
   ؛بلباس مدين
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جنهن وكذلك األطفال املولـودين     يتم قبول األطفال املرافقني ألمهاهتم خالل فترة س        •
 بالسجن إىل بلوغهم سّن العام من العمر وهي مدة قابلة للتمديد لفترة ال تتجاوز عاماً              

  .آخر وذلك بقرار من قاضي األسرة يأخذ فيه بعني االعتبار املصلحة الفضلى للطفل

  دينت ودعم دور اجملتمع املتعزيز حرية التعبري وحق تكوين األحزاب واجلمعيا  -٣  
مل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف تقريره توصيات لتـونس          افريق الع الوجه    -٨٠

  ": تقضي ب
 من جملـة    ٥١تعزيز حرية التعبري واالجتماع، بصورة خاصة، عرب مراجعة الفصل           •

  ... الصحافة
  ".تسهيل تسجيل منظمات اجملتمع املدين واجلمعيات واألحزاب السياسية •

  عبريز حرية التتعزي  )أ(  
 حذف وزارة   ٢٠١١ فرباير/شباط ٣ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ١٦١مت مبقتضى األمر عدد       -٨١

  . االتصال اليت كانت وسيلة للدعاية جتسم هيمنة السلطة السياسية على اإلعالم يف مجيع أشكاله
 ١٠أُحدثت اهليئة الوطنية املستقلة إلصالح اإلعالم واالتصال مبوجب املرسوم عدد             -٨٢

 كهيكل مستقل مكلـف بـاقتراح التـدابري         ٢٠١١ مارس/آذار ٢ املؤرخ يف    ٢٠١١لسنة  
  .الضرورية إلصالح قطاع اإلعالم واالتصال

مكنت النقاشات واملشاورات واالستشارات اليت ختللت أشغال اهليئة الوطنية املستقلة    -٨٣
ل الصحافيني وعدد إلصالح اإلعالم واالتصال واليت دارت بالتعاون الوثيق مع اهليئات اليت متث          

من املهنيني يف قطاع اإلعالم واهليئة العليا لتحقيق أهداف الثـورة واإلصـالح الـسياسي               
تـشرين   ٢ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ١١٥واالنتقال الدميقراطي من بلورة نص املرسوم عدد        

جاء ويلغي هذا املرسوم الذي     . ، املتعلق حبرية الصحافة والطباعة والنشر     ٢٠١١ نوفمرب/الثاين
  .مع املعايري الدولية ذات الصلة، جترمي ثلب املؤسسات العمومية ورئيس اجلمهوريةاً متطابق
تـشرين   ٢ املـؤرخ يف     ٢٠١١ لسنة   ١١٦مت يف هذا الصدد إصدار املرسوم عدد          -٨٤
هيئة عليا مـستقلة    "، املتعلق حبرية االتصال السمعي البصري وإحداث        ٢٠١١ نوفمرب/الثاين

  ".لبصريلالتصال السمعي ا
عملت اهليئة الوطنية املستقلة إلصالح اإلعالم واالتصال علـى إرسـاء التعدديـة               -٨٥

 ٢٩واستقاللية وسائل اإلعالم من خالل رفعهـا لتوصـيات إىل الـوزارة األوىل بتـاريخ                
 حمطة راديو   ١٢، من أجل إسناد رخص خلمس قنوات تلفزية جديدة و         ٢٠١١ يونيه/حزيران

كما وجهـت   . ة، مبا يسمح بتقدمي مشهد إعالمي متعدد ومتنوع        حمطات جهوي  ٨من بينها   
 يف انتظـار    ٢٠١١ ديـسمرب /كانون األول  توصية عاجلة إىل رئاسة احلكومة يف        ١٤اهليئة  

  .استكمال تقريرها النهائي
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رفعت منذ الثورة كل أشكال الرقابة، مبا فيها تلك اليت سلطت بشكل متواصل على              -٨٦
ال رجعة فيه يقضي باحترام خمتلف أشكال التعبري ويؤكّد         اً  سياسياً  ر، مبا يترجم خيا   اإلنترنت

  .االعتراف مبكانة التكنولوجيات احلديثة ودورها يف الثورة التونسية

  تعزيز حق تكوين األحزاب السياسية  )ب(  
، املتعلق ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٤ املؤرخ يف ٢٠١١ لسنة ٨٧عّوض املرسوم عدد   - ٨٧

ويهدف هذا املرسـوم إىل النـهوض باحليـاة         . سياسية التشريع القدمي  بتنظيم األحزاب ال  
. السياسية وذلك من خالل الضمان الفعلي حلق تكوين األحزاب وتكريس التعددية احلزبية           

وقد حّجر اللجوء للعنف والتحريض على الكراهية، كما قام بتبسيط شـروط تأسـيس              
تلقي املطالب املقدمة يف هذا الشأن للبت       األحزاب السياسية وتولّى تكليف الوزارة األوىل ب      

  .عن وزارة الداخليةاً فيها عوض
تعهدت الدولة، منذ األيام األوىل للثورة، بضمان احلياد التام لإلدارة جتاه األحـزاب      -٨٨

  .السياسية مما مكن من إهناء هيمنة احلزب احلاكم على اهلياكل اإلدارية
 ١٦٦ حزب سياسي مقابل رفض أكثر مـن       ١٠٠يذكر أنه مت تأسيس ما يزيد عن          -٨٩

 دعاوى ٩وتلقت احملكمة اإلدارية يف هذا الصدد . مطلب لعدم توفر الشروط القانونية الالزمة
  . منها٤إلغاء قرارات رفض تكوين حزب، ارتأت احملكمة قبول 

  تعزيز حق تكوين اجلمعيات  )ج(  
 املتعلـق  ٢٠١١ بتمربس/أيلول ٢٤ املؤرخ يف ٢٠١١ لسنة   ٨٨عّوض املرسوم عدد      -٩٠

ملمارسة احلرية اجلمعياتية   اً  مناسباً  قانونياً  بتنظيم اجلمعيات التشريع القدمي، ليشكل بذلك إطار      
مع النظام السابق من خالل سحب كل اختصاص لوزارة الداخليـة يف جمـال              اً  ويقطع هنائي 

  .ذا الشأنتأسيس اجلمعيات وتعيني الكاتب العام للحكومة بصفته اهليكل املختص يف ه
من احلصول على الترخيص القـانوين      اً  متكنت العديد من اجلمعيات احملظورة سابق       -٩١

على غرار اجلمعية الدولية ملساندة السجناء السياسيني واجمللس الوطين للحريـات بتـونس             
  .واجلمعية التونسية ملناهضة التعذيب ومجعية حرية وإنصاف

 مجعيـة متخصـصة يف      ١٣ مجعية من بينها     ١٣٠٠مت بعد الثورة إحداث أكثر من         -٩٢
مركز تـونس حلريـة     "و" الرابطة التونسية للمواطنة  "الدفاع عن حقوق اإلنسان على غرار       

  ".اجملتمع الدويل حلقوق اإلنسان"و" اجلمعية التونسية لتنمية ثقافة حقوق اإلنسان"و" الصحافة
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  عم دور اجملتمع املديند  )د(  
كانت تعيق نشاط اجلمعيات اليت عانت من التضييقات يف         فعت كل العراقيل اليت     ُر  -٩٣

ظل النظام القدمي مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ومجعية القضاة التونـسيني     
  .والنقابة الوطنية للصحافيني التونسيني

كما ٌرفعت مجيع التضييقات اليت كانت تعيق نشاط املنظمات غري احلكومية الدولية              -٩٤
ميكنها من ممارسة مهامها اهلادفة لضمان حقوق اإلنسان واحلريات العامة ومساندة جهود            مبا  

من دعـم تواجـده يف تـونس        " املعهد العريب حلقوق اإلنسان   "املنظمات الوطنية، مما مكن     
" الشبكة األورومتوسطية حلقـوق اإلنـسان     "و" أطباء بال حدود  "و" مراسلون بال حدود  "و
  . االنتصاب يف تونسمن" هيومن رايتس ووتش"و

  القتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق ا  )٢(يم ج  
مل املعين باالستعراض الدوري الشامل جبهود تونس يف جمـال  افريق الع الأشاد تقرير     -٩٥

مواصلة جهودها يف جمـال     "احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودعا يف توصياته إىل         
  ". اعية والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتم

يف جمال النهوض برأس املال البشري خاصـة        اً  نسبياً  بلغت تونس مستوى متقدم     - ٩٦
فيما يتعلق بالتعليم والصحة وحتسني ظروف احلياة وذلك بفضل اجملهود الوطين الرامي إىل             
النهوض باملوارد البشرية واعتماد مبدأ الربط بني األبعـاد االقتـصادية واالجتماعيـة يف              

  .تراتيجيات التنميةاس
كشفت الثورة التونسية أن النتائج احملققة مل تشمل خمتلف املتـساكنني وكـل               - ٩٧

اجلهات وتتعلق هذه الفوارق باألساس مبجال التشغيل والتنمية وظروف العيش ووضعية           
  .املرأة يف العمل

  تدعيم احلرية النقابية  -١  
  :شهدت احلركة النقابية التونسية  -٩٨

احتاد عمال تـونس واجلامعـة      (ددية النقابية بإحداث نقابات جديدة      تكريس التع  •
انضافت إىل املنظمة النقابية التارخيية املتمثلة يف االحتاد العام         ) العامة التونسية للشغل  

  ؛التونسي للشغل
االعتراف باحلق النقايب ألسالك كانت حمرومة منه على غرار قوات األمن الداخلي             •

 واملتعلق بتنقـيح    ٢٠١١ مايو/أيار ٢٥ املؤرخ يف    ٢٠١١  لسنة ٤٢املرسوم عدد   (
  ).وإمتام النظام األساسي العام لقوات األمن الداخلي
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  ل الالئق وجماهبة البطالة والفقراحلق يف العم  -٢  
يتجلى اجلانب االجتماعي ملخطط الدولة يف ضمان حقوق الشغالني عرب إلغاء عقود              -٩٩

 بـني احلكومـة     ٢٠١١ أبريل/نيسانل إبرام اتفاق يف شهر      املناولة يف القطاع العام من خال     
واالحتاد العام التونسي للشغل ينص على إدماج عمال املناولة املباشرين بـاإلدارة العموميـة              
واملؤسسات العمومية وعرب االنتداب التدرجيي لعمال احلضائر وترسيم األعـوان العرضـيني            

يد من اإلجراءات األخرى اليت من شأهنا أن تـضمن          كما متّ اختاذ العد   . واملتعاقدين والوقتيني 
 مـن   ٧ و ٦للفصلني  اً  احلق يف عمل الئق واحلق يف التمتع بشروط شغل عادلة ومالئمة طبق           

  .امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ومقاومة الفقر   إجراءات اجتماعية أخرى هتدف إىل حتقيق العدالة االجتماعية          اختذت  -١٠٠

  :والتهميش واإلقصاء واملتمثلة باألساس فيما يلي
إحداث مواطن شغل جديدة يف القطاع العام واملؤسسات اخلاصة ولدى اجلمعيات            •

   ؛واملنظمات الوطنية
تنمية روح املبادرة وبعث املؤسسات الصغرى ومرافقة الباعثني ودعم الشركات الـيت             •

  ؛ الفاعلة لطاليب الشغل عرب تطوير قابليتهم للتشغيلمتر بصعوبات اقتصادية مع املساندة
  ؛يف األجور الدنيا ويف منحة التنقل •
  ؛مفاوضات اجتماعية يف القطاعني العام واخلاص أفضت إىل الترفيع يف األجور •
تدعيم املعونات املقدمة للعائالت املعوزة لتشمل كل العائالت اليت تعيش حتت خط  •

نتفعني وإدخال املوضوعية والـشفافية يف إجـراءات        خالل زيادة عدد امل    الفقر من 
إسناد املعونات القارة والقروض الصغرى ومنح حتسني السكن، وهذا ما أّدى إىل            

 عائلـة   ٥٠ ٠٠٠ مـن    ٢٠١١ارتفاع عدد املنتفعني باملعونات القارة خالل سنة        
 ٢٥ ٠٠٠من  اً  وسجل عدد املنتفعني مبجانية العالج ارتفاع     .  عائلة ١٨٥ ٠٠٠ إىل

  . عائلة١٩٥ ٠٠٠عائلة إىل 

  تنمية املناطق احملرومة  -٣  
  :تبّين املؤشرات التالية حجم الفوارق االجتماعية واالقتصادية بني املناطق  -١٠١

 يف املناطق  يف املائة  ٩ يف املناطق الداخلية و    يف املائة  ١٨بلغت نسبة البطالة أكثر من       •
  ؛ئة يف املا١٣  الساحلية، مقابل معدل وطين يقدر ب

 يف   يف املائة  ٧,٤٧ و  يف املائة  ٣,٣١بلغت نسبة بطالة أصحاب الشهائد العليا بني         •
عشر واليات من اجلنوب والشمال الغريب والوسط الغريب، مقابل معـدل وطـين             

  ؛ يف املائة٣,٢٣  يقدر ب
 يف الوسط الغريب، مقابل معدل وطين يقدر         يف املائة  ٨,١٢بلغت نسبة الفقر املدقع      •

  ؛املائة يف ٨,٣  ب
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 ١ ٤٢٠تعترب الكثافة الطبية غري متجانسة باملرة وتتراوح من طبيب واحد لكـل              •
 ساكن يف منطقـة     ٢ ٢٠٤ساكن يف منطقة اجلنوب الغريب إىل طبيب واحد لكل          

  . ساكن٨٠٠الوسط الغريب، يف حني حّدد املعدل الوطين بطبيب لكل 
 مبـنح   ٢٠١١انون املالية لـسنة     شرعت احلكومة يف جمال التنمية اجلهوية مبراجعة ق         -١٠٢

السلطات اجلهوية اعتمادات من ميزانية الدولة قصد بذل جمهود استثنائي لتنميـة اجلهـات              
احملرومة وذلك خاصة من خالل دعم البنية األساسية كالطرقات والتنوير الكهربائي واملـاء             

. التعليميـة الصاحل للشراب وتقريب اخلدمات الضرورية من املواطن كاخلدمات الـصحية و          
 مـن اعتماداهتـا      يف املائة  ٨٠، مت ختصيص     يف املائة  ١١وسجلت هذه امليزانية زيادة بنسبة      

  . للمناطق الساحلية يف املائة٢٠للجهات الداخلية و
 على إحداث جلـان استـشارية       ٢٠١٢ هلذه اجلهود نّص قانون املالية لسنة        دعماً  -١٠٣

وتتكـون  . د تشريك اجلهات يف مسار التنمية     جهوية للتنمية داخل كل والية هتدف إىل مزي       
اجمللس اجلهوي والقطاع اخلاص ونـواب اجلهـة يف         : هذه اللجان من كل األطراف الفاعلة     

  ...إخل اجمللس التأسيسي واجملتمع املدين والنقابات،

  ضمان احلريات األكادميية واستقاللية مؤسسات التعليم العايل  -٤  
حريات األكادميية واستقاللية مؤسسات التعلـيم العـايل        يف إطار الضمان الفعلي لل      -١٠٤

 ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٥ املؤرخ يف ٢٠٠٨ لسنة ١٩والبحث العلمي، مت تنقيح القانون عدد    
 /نيـسان  ٢٦ املؤرخ يف    ٢٠١١ لسنة   ٣١املتعلق بالتعليم العايل وذلك مبقتضى املرسوم عدد        

  .جلامعيني يف كل هياكل التعليم العايل من أجل إرساء مبدأ االنتخاب من قبل ا٢٠١١ أبريل
 باختاذ التـدابري الالزمـة      ٢٠١١ يناير/كانون الثاين  ٢٠قرر جملس الوزراء بتاريخ       -١٠٥

  ".األمن اجلامعي"لضمان احترام حرمة املؤسسات اجلامعية عرب إلغاء 

  حقوق املرأة والطفل واملعوق  )٣(يم ج  

  حقوق املرأة   -١  
 من قبـل    ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول  ٢٢لنهائية املعتمدة يف    ورد يف املالحظات ا     -١٠٦

جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على إثر دراسة التقريرين الدوريني اخلـامس          
 من دستور الدولة الطرف يـنص       ٦مع اإلشارة إىل أن الفصل      : "ما يلي  )٦(والسادس لتونس 

لعدم تكريس الدستور ملبدأ املساواة بـني املـرأة      ) اللجنة(على املساواة أمام القانون، تأسف      
  ".والرجل وعدم تضمنه لتعريف للتمييز ضد املرأة يتطابق وأحكام االتفاقية

__________ 
 ).CEDAW/C/TUN/CO/6 (وثيقة األمم املتحدة )٦(
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تتجلى بوادر وفاق بني غالبية األحزاب السياسية مبا فيها تلك املكلفة بإدارة شؤون               -١٠٧
دستور نفسه وتأكيد متـسك     الدولة قصد تكريس مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف نص ال          

  .تونس مبكتسباهتا يف هذا اجملال
اً جديداً  يف جمال حقوق املرأة، حققت تطور     اً  تقدمياً  إن تونس، اليت طاملا اعتربت بلد       -١٠٨

  .يف هذا الشأن
 /تشرين األول ٢٤ املؤرخ يف ٢٠١١ لسنة ١٠٣قررت تونس مبقتضى املرسوم عدد   -١٠٩
 التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          املوافقة على سحب   ٢٠١١ أكتوبر

  .ضد املرأة بغية مزيد تعزيز املساواة بني املرأة والرجل
 /كـانون األول   ١ املؤرخ يف    ٢٠١٠ لسنة   ٥٥رفعت تونس مبقتضى القانون عدد        -١١٠

بـني   واملتعلق بتنقيح بعض أحكام جملة اجلنسية التونسية، كل أشكال التمييز    ٢٠١٠ ديسمرب
 جنـسيتها   إسناداألم واألب يف جمال منح اجلنسية التونسية لألبناء مما مكن األم التونسية من              

  .ألبنائها، شأهنا يف ذلك شأن األب
أوصت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف مالحظاهتـا النهائيـة          -١١١

ض باملشاركة الكاملة واملتساوية    مواصلة دعم السياسات الرامية إىل النهو     "  املذكورة تونس ب  
  ."للمرأة يف اختاذ القرار يف مجيع جماالت احلياة العامة والسياسية واملهنية

فيما يتعلق هبذه املسألة يؤكّد التقرير على تبين مبدأ املشاركة املتساوية للجنسني يف القانون                -١١٢
إذ فرض على املترشـحني تقـدمي       االنتخايب خالل االنتخابات األخرية للمجلس الوطين التأسيسي        

قائمات تعتمد مبدأ التناصف بني النساء والرجال يف كل قائمة انتخابية مع ترتيب املترشحني صلب               
 ١٠ املـؤرخ يف     ٢٠١١  لسنة ٣٥املرسوم عدد   (القائمات على أساس التناوب بني النساء والرجال        

 امـرأة لعـضوية     ٤٩وقد متّ انتخاب    ).  املتعلق بانتخاب اجمللس الوطين التأسيسي     ٢٠١١ مايو/أيار
  . يف املائة٦,٢٢أي ما يعادل نسبة اً  عضو٢١٧اجمللس التأسيسي من أصل 

تعمل الدولة التونسية بالتعاون مع مكونات اجملتمع املدين على احلّد من ظاهرة العنف      -١١٣
 املـرأة   ويف هذا اإلطار متّ تركيز وحدات إنصات مكلفة باالسـتماع إىل          . املوجه ضّد املرأة  
كما سيتّم العمل على تطوير النصوص واآلليات الكفيلة بتعزيـز محايـة            . املعّنفة وتوجيهها 
  .النساء من التعنيف

  حقوق الطفل  -٢  
 ١١أعربت جلنة حقوق الطفل، يف مالحظاهتا النهائيـة الـيت مت اعتمادهـا يـوم                  -١١٤

 عـن ارتياحهـا     )٧(تونسراض التقرير الدوري الثالث ل     على إثر استع   ٢٠١٠ يونيه/حزيران
  .للتدابري املتخذة قصد تنفيذ احلقوق املضمنة باالتفاقية

__________ 
 ).CRC/C/TUN/CO/3(وثيقة األمم املتحدة  )٧(
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وعربت يف ذات السياق عن انشغاهلا خبصوص بعض املسائل، مقدمة توصيات هتدف       -١١٥
  .إىل تعزيز اإلطار القانوين والسياسات الرامية إىل النهوض حبقوق الطفل ومحايتها

عدة املنظمات غري احلكومية املتخصصة وغريهـا مـن         تسعى الوزارات املعنية مبسا     -١١٦
مكونات اجملتمع املدين إىل اختاذ التدابري ووضع اآلليات املناسبة اليت متكن من تطوير التشريع              

  .ودعم سياسات الوقاية واحلماية لألطفال يف كافة اجملاالت
 العنف ضـمن    تعمل الدولة التونسية على إدراج منظومة حقوق اإلنسان وثقافة نبذ           -١١٧

  .برامج التدريس يف مراحل التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي
كما ستسعى الدولة إىل القيام بإصالح شامل لقطاع التربية والتعليم لالرتقاء به إىل               -١١٨

  .مستوى املعايري الدولية من حيث النصوص القانونية واإلمكانيات املادية

  حقوق املعوق  -٣  
 التونسية إىل مزيد تطوير النصوص القانونية للقضاء على كلّ أشـكال            تسعى الدولة   -١١٩

  . التمييز ضّد املعوقني وتسهيل اندماجهم بشكل كامل يف اجملتمع
كما تعمل الدولة على تطوير الربامج التعليمية يف اجتاه تعديل املفاهيم لترتقي باملعوق             -١٢٠

  .ة قدراتهإىل مستوى الشخص القادر ولتتيح له الفرصة لتنمي
وسيتم السعي إىل حتقيق املزيد من التكامل بني األطراف احلكومية واخلاصة لتـوفري               -١٢١

  .اإلمكانيات الالزمة لتحسني ظروف املعوقني

  طراف الفاعلة يف اجملتمع املدينتوصيات األ  -الد  
  :هاتقدمت املنظمات واجلمعيات الفاعلة يف اجملتمع املدين بعديد التوصيات من أمه  -١٢٢

صياغة دستور يضمن احترام احلقوق اإلنسانية وعلوية القانون الدويل على القانون            •
  ؛الداخلي وينص على إحداث حمكمة دستورية

إصالح اهليئات األمنية واملكلفة بتنفيذ القوانني وإقرار قواعد واضـحة خبـصوص             •
  ؛استخدام القوة

ء املعاملة والتنـصيص    إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب وغريه من ضروب سو          •
  ؛على عدم سقوط جرمية التعذيب مبرور الزمن

  ؛للمعايري الدوليةاً تأهيل املنظومة السجنية وفق •
ضمان استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية ومراجعة النظام األساسـي املتعلـق             •

   ؛بتنظيم السلطة القضائية وفق املعايري الدولية
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  ؛كم العسكريةأمام احملا إهناء حماكمة املدنيني •
ضمان حتقيق مستقل وحمايد خبصوص االنتهاكات يف جمال حقوق اإلنسان الـيت             •

  ؛ارتكبت يف فترة النظام السابق
املصادقة على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق           •

   ؛املدنية والسياسية
ـ        • دويل اخلـاص بـاحلقوق     املصادقة على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد ال

  ؛االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تدعيم مجيع املناطق خاصة النائية واحلدودية بالبنية التحتية األساسـية املتمثلـة يف              •

الطريق واملاء الصاحل للشراب والنور الكهربائي والـسكن وتقريـب اخلـدمات            
  ؛الضرورية كالصحة والتعليم

ل االقتصادي واالجتمـاعي والـصحي لفائـدة        تدعيم التمييز االجيايب يف اجملا     •
ني واملـرأة   واملسناً  األشخاص ذوي احلاجيات اخلصوصية والشرائح األكثر فقر      

  ؛الريفية واملطلقات
  ؛إقرار احلق يف الشغل ضمن الدستور وإقرار منحة بطالة للمعطلني عن العمل •
صـصة  تشجيع إحداث مجعيات اخلدمات االجتماعية وإقامة صناديق اجتماعية خم         •

   ؛لرعاية أطفال الشوارع واألحداث
  ؛التصدي لظاهرة االستغالل االقتصادي لألطفال •
إحداث مستشفيات جامعية باملناطق الداخلية مع تزويدهم بأطبـاء االختـصاص            •

   ؛واألجهزة احلديثة
إحداث جملس أعلى للتربية والبحث العلمي يضمن استقاللية التربية وحياديتها من            •

ية والقيام بإصالح تربوي شامل لالرتقاء بقطاع التعليم والتربية         التجاذبات السياس 
  ؛إىل املواصفات العاملية

إقرار مبدأ املساواة واملناصفة بني اجلنسني يف مجيع اجملـاالت وإجيـاد آليـات يف                •
  ؛الدستور تضمن تشريك املرأة يف املسؤولية السياسية واالجتماعية

  ؛ األكادمييةضمان حرية التعبري واإلبداع واحلريات •
تقريب اخلدمات الرقمية وتيسري الوصول إليها جلميع الفئـات وخاصـة منـهم              •

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
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  التحديات والصعوبات  -اءه  
يف جمال النهوض حبقـوق     اً  إن السلطات التونسية مقرة العزم اليوم على املضي قدم          -١٢٣

ر املد الدميقراطي الـذي تعيـشه       اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها، وهي مدعوة يف إطا       
 سـيما  الالبالد واآلمال النامجة عن الثورة التونسية لرفع التحديات وجتاوز العقبات املاثلـة             

  .السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية
لقد أثر غياب مرجعية حقيقية وجتارب وممارسات دميقراطية يف البالد على مـسار               -١٢٤

ومن األكيد أن اجملتمع التونسي سائر على درب التعايش السلمي بني           . يةنشر ثقافة الدميقراط  
وقد التزمت احلكومات   . خمتلف األطياف السياسية اليت أفرزها جمتمع ماض يف سبيل التحرر         

االنتقالية املتعاقبة بتحقيق أهداف الثورة وعملت على جعل خطاباهتا وبراجمها متماشية مـع             
وباعتبار أنه مل يكن هلذه     . روعة ملختلف شرائح الشعب التونسي    االنتظارات والتطلعات املش  

احلكومات من خيارات سوى تلك املتعلقة بتسيري األعمال إذ طغى يف غالب األحيان العاجل              
   .على اهلام، فإنّ هذا األمر مل يسمح ببلوغ املستوى املطلوب من الثقة بني املواطن والسياسي

 للمجلس الوطين التأسيـسي     ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول  ٢٣ إنّ ما اتسمت به انتخابات      -١٢٥
  .من حرية وشفافية ونزاهة مكّن احلكومة التونسية من العمل بالتوافق مع اإلرادة الشعبية

ٌتشكل حرية الفكر والتعبري والتظاهر السلمي من بني أبرز التحديات الـيت أقـرت                -١٢٦
  . رحلة االنتقاليةاحلكومة التونسية العزم على رفعها خالل هذه امل

كما أنّ للتحديات أبعاد اقتصادية يف ظل تراجع اقتصاد البالد ألسـباب داخليـة                -١٢٧
وأخرى خارجية حيث تأثرت مؤّشرات النمو بتقلص نسب االستثمار وتراجـع العائـدات             
السياحية وتزايد النفقات االجتماعية للدولة وزادت من حدهتا املخاطر السياسية واالقتصادية           

وتشكل مقاومة البطالة وتذليل الفوارق االجتماعية ومعاجلة عـدم         . املالية للفضاء اإلقليمي  و
  . توازن التنمية بني الساحل واملناطق الداخلية واحلدودية للبالد من أهم األولويات الوطنية

ال تزال آثار املمارسات املوروثة عن النظام السابق موجودة وعلى القضاء والعدالـة              -١٢٨
نتقالية أن يتكامال للتصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب ولضمان التعويضات املـستحقة            اال

  .وإيالء األولوية للمصارحة قبل مصاحلة التونسيني فيما بينهم ومع مؤسساهتم وماضيهم
حيث متكن من استرجاع مكانته بعـد       اً  يعّد دور اجملتمع املدين يف هذا الشأن أساسي         -١٢٩

اتوري وهو ما يسمح له بتحقيق التكامل املنشود مع النشاط احلكومي           أن عاىن من نظام دكت    
  .دون اخلشية من العودة إىل التدخل يف عمله

اً تضامنياً  وُينتظر من القوى السياسية العمل على النهوض باقتصاد البالد مبا يكفل منوّ             -١٣٠
ناهيك عن إعادة   ميكن من خلق مواطن الشغل والتقليص من الفوارق اجلهوية واالجتماعية،           

بناء الثقة بني املواطن والسياسي والعمل على إجناح عملية االنتقال الـدميقراطي والنـهوض              
  . حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها وترسيخ ثقافة املواطنة
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وتعمل تونس جاهدة على استرداد األموال املنهوبة من خالل القيام مبا يستوجب من        -١٣١
ستوى الثنائي ومتعدد األطراف ويذكر يف هذا اإلطـار أن جملـس حقـوق          مساعي على امل  

A/HRC/17/23اإلنسان أكد يف قراره عدد      
 على اآلثار السلبية لعدم إعادة األموال املتأتيـة         )٨(

 احلقـوق   سـيما  المن مصادر غري شرعية إىل بلداهنا األصلية على التمتع حبقوق اإلنـسان             
  .فيةاالقتصادية واالجتماعية والثقا

إن تونس اليوم سائرة على درب الدميقراطية شعارها يف ذلك القطع مـع املاضـي                 -١٣٢
وإنّ تونس اجلديدة املتحررة من حقبـة االسـتبداد         . والبناء على ما مت حتقيقه من مكتسبات      

وميكن لنا أن نستدل من جتـارب       . تواجه اليوم حتديات عميقة تطرح أمامها مسائل جوهرية       
ن الصعوبات املاثلة أمامنا ليست بالضرورة مثرية للقلق، فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب األخرى أ

أن اً  ما ترافق التحوالت الدميقراطية، كما يلقّننا أيض       الصعوبات االقتصادية واالجتماعية عادة   
التعاون والتضامن مع الشركاء أمر يف غاية األمهية لبلوغ األهداف املرجّوة يف جمال حتقيـق               

  .قتصادية واالجتماعية وبناء املسار الدميقراطيالتنمية اال
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 ).١٦/٠٦/٢٠١١( وثيقة األمم املتحدة )٨(


