
1 
 

 

 

 

 

 توصيات اجملمتع املدين لتقرير تونس حلقوق الإنسان يف اطار آ لية الاس تعراض ادلوري الشامل

 2102ديسمرب  2بتارخي س يدي بوزيد استشارة 

  موضوع التوصية نص التوصية

 رضورة مناهضة العنف ضد املرآ ة. 

  املرآ ة احرتامتكريس ثقافة. 

  من آ كرث حيث آ نّ  الريفية املرآ ة معاانة :والّرعاية الصحّية للمرآ ة الريفيّةالتأ كيد عىل غياب امحلاية القانونيّة 

  .النساء من بوزيد بس يدي الفاليح ابلقطاع املش تغلني من% 01

 في الرتّ  يف ةالريفيّ  املرآ ة حق عىل التأ كيد.  

  بتنقيح وامتام ق واملتعلّ   2102نومفرب  22املؤرخ يف   2102لس نة  62تفعيل القانون ال سايس عدد

ق جبوازات السفر وواثئق السفر واذلي يسمح للمرآ ة ابصطحاب ابهنا املتعلّ  0702لس نة  61القانون عدد 

   .القارص معها دون احلاجة لرتخيص ال ب

  ّ  .جلة املرآ ة واملساواة بيهنا وبني الرّ تفعيل القوانني املتعلقة حبري

املساواة بني  /حظر المتيزي املبين عىل اجلنس

 حقوق النساء  /اجلنسني
1.  

 الجمهورية التونسية
 العالقة مع الهيئات الدستورية  زارةو 

 وحقوق الانسان واملجتمع املدني
الكتابة القارة للجنة الوطنية للتنسيق وإعداد 

وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال 

 حقوق إلانسان
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  ّفي رضورة املساواة بني ال طفال عىل مس توى الولايت ويف ال رسة وضامن حّق الطفل يف الرت. 

 متكني مندوب حامية الطفوةل من ال لّيات الاّلزمة للقيام بعمهل ونرش ثقافة حقوق الطفل. 

  نشاء مؤّسسة تعىن هبمضامن مواصةل تعلمي ال طفال املوجودين مبراكز   .الإصالح واإ

 تطوير برامج تأ هيل ال طفال اجلاحنني. 

  ّقوانني حتمي الطفوةل رضورة وضع برامج وسن. 

  ّة تدعمي حق الطفل ميزي واملصلحة الفضىل واحلق يف احلياة وخاصّ دمع حقوق الطفل املرتكزة عىل عدم الت

 .يف املشاركة

  التأ كيد عىل حق الطفل يف الرتفي. 

 الف  011التعلمي واليت بلغت س نواي بني  عن رضورة التنصيص داخل التقرير عىل ظاهرة املنقطعني

 .الف منقطع عن التعلمي من املدارس 021و

  ّحصائيّ علمي يف منطقة الرّ نس بة الانقطاع عن التّ  نصيص داخل التقرير عىل آ نّ الت ة قاب حسب آ خر اإ

ات اليت تعتين حبقوق الطفل لتعمل آ كرث عىل هذا مع امجلعيّ ة واقرتاح القيام برشاكت فعليّ  %27.07بلغت 

 .املوضوع

  .2 حقوق الطفل

  حاةل املعاقني  :قوق ال خاا  ووي الإعاقةقة حبواملتعلّ   2102تفعيل توصيات تقرير تونس لس نة

 .بس يدي بوزيد مرتدية

  ّلل خاا  ووي الإعاقة ئةاملطالبة بفضاءات همي . 

   ةسات العموميّ ووي الإعاقة للمؤسّ رضورة تسهيل نفاو ال خاا. 

  ّ ّ التأ كيد عىل مراعاة ظروفهم وآ ن تكون هلم آ ولوي  .شغيلة الت

 دماهجم يف اجملمتع  .العمل عىل مزيد تعلمي وتكوين هذه الفئات لتسهيل اإ

  .3 حقوق ال خاا  ووي الإعاقة 
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  ّ4 العداةل الانتقالية  .احلقائقة للقضاء عىل الفساد وكشف رضورة دمع ادلوةل ملسار العداةل الانتقالي.  

  صدار آ حاكهمم رقيب لضامنالتأ كيد عىل رضورة وجود  .عدم اس تغالل القضاة ملناصهبم عند اإ

 ماكنيّ  مس تقةّل  التأ كيد عىل رضورة املالءمة بني القضاء كسلطة ّ  :ة وجود قضاة متحزبنيواإ ن   دامئا يف قضااي ل 

 .ة وتلقي بضاللها علهيااملسأ ةل القضائيّ ة يف ل املسأ ةل احلزبيّ الرآ ي العام تتدخّ 

 رضورة رفع اجلانب القديس عن املنظومة القضائية. 

 :اصالح املنظومة القضائية

 اس تقالل القضاء
5.  

  يف جسون س يدي بوزيد الاكتظاظالتأ كيد عىل مسأ ةل. 

  ّوخاّصة تداعي  ،ةجون ورضورة حتسيهنا حسب املعايري ادلوليّ التأ كيد عىل مشلكة البنية التحتّية للس

 .الوضع الصحي داخل السجون

  ّجينة احلاملة السّ ة بوضعيّ احلاجة لوضع تدابري خاص. 

 وضع آ ليات الترشيك من داخل السجون لتوصيل صوت املساجني. 

 التأ كيد عىل مسأ ةل الإفالت من العقاب. 

 نفاو القوانني املوجودة  .احلاجة لإ

  بتكوين وتدريب املتدخلني يف جمال حقوق الإنسان من قة ة التوصية املتعلّ وخاصّ  2102تفعيل توصيات

 .انني وآ هل اختصا قضاة وحمامني و جسّ 

 التعرجي عىل مسأ ليت العقوابت النفس ية يف الّسجون والمتيزي بني الّسجناء. 

 تطوير برامج تأ هيل املساجني. 

 نفاو الفعيل لقانون الاحتفاظ  .متابعة حسن التطبيق والإ

  :القضائيةاصالح املنظومة 

الضامانت  /نظام الاحتجاز /املنظومة العقابية

يقاف   الاكتظاظ يف السجون /الاجرائية لالإ
6.  
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  ّمني نشاء مدرسة لل   .وتكويهنم نيرضورة اإ

 التأ كيد عىل وجود عديد الانهتااكت حلقوق الإنسان. 

  رضورة وضعexamen psychotechnique   للك منتدب يف اجلهاز ال مين عرب تقدمي وضعيات

 .ووكل لإنشاء وخلق هجاز آ مين مش ّبع مبادة حقوق الإنسان ،ورشح كيفية الترصف معها

 رضورة رفع اجلانب القديس عن املنظومة ال منية. 

  .7 اصالح املنظومة ال منية

 8  الإعدامعقوبة  .تدعمي عقوبة الإعدام نظرا لكون الواقع اجلديد لبالدان يفرض وكل.  

  نفاو القانون يف جرامئ  الإخارة لكون القانون التونيس منقو  فامي خيّص الإفالت من العقاب وعدم اإ

 .عذيبالتّ 

 رصد الإماكنّيات املاديّة واللوجستيّة الاّلزمة للهيئة الوطنيّة ملناهضة التّعذيب لتقوم مبهاّمها. 

  ّوابلتايل  ،تقرير احلكومة ليك ل يتعارض مع تقارير اجملمتع املدينة يف املطالبة بوجود حد آ دىن من املصداقي

 .نصيص آ ساسا عىل وجود التعذيب يف تونس سواء اكن ممهنج آ و غري ممهنجرضورة التّ 

 

  .9 مناهضة التعذيب والوقاية من 
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  ّة الإعالمني لضامن حريّ رضورة دمع الصحافي . 

  اخلاصة ابلإرضاب عن الطعامحول الإجراءات  0770رضورة تطبيق اعالن س نة. 

 رضورة دمع حرية التعبري والتصدي لعودة س ياسة تمكمي ال فواه عرب تفعيل القوانني وعدم القفز علهيا. 

  .11 حرية الرآ ي والتعبري

  بس يدي بوزيد وتفعيلها الإنسانّية القضااي تبيّن. 

 
  .11 احلرايت ال ساس ية

  ّ  .ة بس يدي بوزيدة والثقافيّ ة والاجامتعيّ تمنية احلقوق الاقتصادي

  ّاحلاجة لربامج واقعي ّ  .شل عن العمل واملهمّ باب املعطّ ة واحضة تس تقطب الش ّ ة واجامتعيّ ة اقتصادي

 متكني خ باب املناطق ادلاخلية من معل لئق. 

  املطالبة ابجليل ال ّول حلقوق الإنسان وهو احلّق يف املاء الصاحل للرّشاب يف لّك من هجات س يدي بوزيد

 .والقرصينوقفصة 

 الرّتفيع يف منح املس ننّي. 

  ّة حقوق الإنسانة لتونس واليت ميكن آ ن يتعارض معها مبدآ  مشوليّ التأ كيد عىل اخلصوصيات الثقافي . 

  .12 اعامل احلقوق الاجامتعية والاقتصادية والثقافية
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  ّفاع عن وادلّ  ةيف اجلهات ادّلاخليّ  ميزي الاجيايبالتّ بتحقيق ك المتس. 

  لربامج من ال مم املتحدة خاّصة ابملناطق الّضعيفة واملهّمشة كس يدي بوزيداحلاجة. 

 التّأ كيد عىل حقوق اجلهات واملعمتداّيت وال حياء يف النّظافة. 

  ّاكئف بني اجلهاتمن اختالل التّ  التأ كيد عىل احلد. 

 واملساواة يف الفر  التأ كيد عىل حق املناطق ادلاخلية املهمشة يف التعلمي. 

 آ ن يكون املدرسون ابملناطق ادلاخلية من خرجيي مدرسة ترخ يح  :التأ كيد عىل رضورة املساواة يف التعلمي

 .املعلمني كام يف املناطق ال خرى

  التأ كيد عىل حق املناطق ادلاخلية يف الثقافة والرتفي. 

 حداث جملس اقتصادي واجامتعي وبييئ هجوي ينظر يف احلقوق الاقتصادية والا جامتعية يف اجلهة اقرتاح اإ

 .واهتا وجيمع منظامت اجملمتع املدين

  .13 املهاجرون  /الفئات الهشة /عدم المتيزي

  ّدمع التن ّ  :ةمية اجلهوي

  ّقرار مدينة س يدي بوزيد مكقر  .ةللمجلس ال عىل للجامعات احملليّ  اإ

  ّ دارة هجوي حداث اإ  .ة للعدل بس يدي بوزيداإ

  ّ دارة هجوي حداث اإ  .املس تدامةمنية ة للبيئة والتّ اإ

  ّ دارة هجوي حداث اإ ّ اإ  .ةة الصناعيّ ة للواكةل العقاري

  ّ دارة هجوي حداث اإ  .ةة للمياه املعدنيّ اإ

  ّ دارة هجوي حداث اإ  .ة لدليوان الوطين للزيتاإ

 قرار مستشفى جامعي بس يدي بوزيد  .اإ

 حداث مطار بس يدي بوزيد  .اإ

  .14 اجلهويةالتمنية 
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  ّاليد العامةل لتمنية اقتصاد البالدمنوي وتس تقطب احلاجة ملشاريع جديدة قادرة عىل تغيري الواقع الت: 

  ّة يف جمال الفالحة القادر عىل اس تقطاب عديد الاستامثراتخاص. 

  ّاقة البديةل وهو من املشاريع الضخمة اليت ميكن آ ن حتقق القمية املضافةوجمال الط. 

  ّة يف القطاع الصحيمنية ابجلهة وخاصّ حتقيق الت. 

  الطبيعيةحقوق اجلهات ادلاخلية يف الرثوات. 

  ّرادة س ياس ي ّ احلاجة لوجود اإ  .ة للهنوض ابجلهةة جدي

  ّمنية املس تدامة القامئة عىل العدل بني اجلهات والفئات وال جيالرضورة حتقيق الت. 

 حداث الف معطل  221حيث بلغ عدد املعّطلني عن العمل قرابة  :جملس هجوي للتمّنية والتّشغيل اقرتاح اإ

 .الف من حاميل خهادات التعلمي العايل 261عن العمل من بيهنم 

 دمع العمل املس تقل. 

 

  ّة النظام التأ دييبرضورة مراجعة القوانني الرتبويّة اجملحفة يف حق الطفل وخاص. 

  ّ  .عىل مبادئ حقوق الإنساناملسؤولني املرشفني عىل الرتبية والتعلمي رين و املأ طّ ني و رضورة تكوين املرب

 رات واليت بلغت ة ظاهرة تعاطي التالميذ للمادّ خاصّ  :رضورة تدخل ادلوةل يف منظومة الإصالح الرتبوي

ّ رات داخل املؤسّ الميذ املتعاطية للمادّ من التّ  %21نس بة  وظاهرة انتحار التالميذ املنترشة  ،ةسة الرتبوي

 .رامؤخّ 

 وضع ثقافة حقوق الإنسان يف مادة الرتبية املدنية يف الربامج الرمسية للتعلمي الابتدايئ والثانوي. 

  .15 الاصالح الرتبوي
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  ّة رضورة تكييف اتفاقيCEDAW  ّعب التونيس وثقافت  وقناعت  وتكريسها لتصبح مامتخ ية مع مبادئ الش

 .الوطينعىل املس توى 

  ىل التفاقيّات اليت وقّ املطالبة مبراجعة عت حتت امحلاية الاس تعامريّة واليت مازالت مطّبقة وسارية املفعول اإ

 .ال ن

  ّ276وعددها  2117اىل س نة  0722عت بني فرنسا وتونس منذ س نة ات اليت وقّ املطالبة بنرش التفاقي 

 .علومةاملواطن يف امل لضامن حّق  ،ابلرائد الرمسي ةاتفاقيّ 

  .16 اإصالحات عىل مس توى ال ليات ادلولية

  حامية الطفوةلرضورة تنقيح جمةّل : 

  حتديد حالت الهتديد ابلنس بة للطفل :21فصل. 

  د ابمحلايةمتعلق بأ ليات التعهّ :22فصل. 

  ّجمالت التدخل والتعهد وامحلاية والإجراءات املتاذة :قة بقايض ال رسةالفصول املتعل. 

  اذة لضامن عدم العودقة ابلإجراءات املتّ املتعلّ  :وما بعدها 22الفصول من. 

  ّالباب املتعل ّ  .ذ يف الواقع  همجور وغري منفّ هناك فصل موجود ولكنّ  :ة احملروسةق مبندوب احلري

  ّلزاميّ الفصول املتعل ة ة والعقوابت املنصوصة يف ظل عدم احرتام حقوق الطفل وخاصّ قة مبدى الإ

من  والتأ كيد عىل ضامن وتشديد العقوبة عىل لكّ  ،قة ابلوساطةاملتعلّ  002و 002و 000الفصول 

 .يعتدي عىل حقوق الطفل

 رة جتنيح جرمية القتل املرتكبة من قبل ال طفالرضو. 

 قرار رضورة  .والمتدرس التعلمي مبجانّية يتعلّق قانون اإ

  هذا القانون خيزتل  :املهين املتعلق بدور الواكةل التونس ية للتكوين 0772لس نة  01مراجعة القانون عدد

دور الواكةل يف التكوين ال سايس يف حني آ ن الواكةل جيب آ ن تقوم برفع تشغيل حاميل خهادات التعلمي 

  .17 رشيعاتاصالحات عىل مس توى التّ 
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 .العايل

 رضورة تطوير  الترشيعات خللق مواطن خغل مثال يف البناءات الهيدرولوجية . 

 ج اذلي جيرم .اج.مكرر من م 010خاصة الفصل  :رضورة مالمئة التّشاريع احمللية مع النصو  ادلولية

 .وابلتايل رضورة تبين تعريف التفاقية للتعذيب يف القانون التونيس ،التعذيب

  ّق بتعلمي حقوق الإنسان يف الّسجون واملدارس رضورة بيان برامج مؤّسسات حقوق الإنسان فامي يتعل

 .الثانويّة واجلامعات
  .18 مؤّسسات حقوق الإنسان 

  ّالّشهيدين اغتيال ملفّات يف البحث مزيد :ة يف تونسرضورة الكشف عن حقيقة الاغتيالت الس ياس ي 

 .وبلعيد الإبرامهي

  ّهناك العديد من ال سامء اليت انضلت يف عهد الرئيس  :ادقيق يف قامئة املفروزين آ منيّ ادلعوة ملزيد الت

 .القامئةابق بن عيل ومل تظهر يف السّ 

 حىت ل تكون ماكحفة الإرهاب مبثابة  ،رضورة املراوحة بني مبدآ  ماكحفة الإرهاب ومبادئ حقوق الإنسان

 .ةعىص غليظة يس تعملها بعض ال طراف لتصفية حساابهتم الشخصيّ 

 رضورة متابعة مأ لت ملفّات ماكحفة الفساد. 

  وتنفيذها حرتاهماووضع آ لّيات ملراقبة مدى الزتام ادلوةل اب الّسابقة اللّجنة ال ممّية وصياتتاملطالبة بتطبيق . 

  دلمع اجملمتع املدين يف تونس ةاسرتاتيجيّ وضع. 

  .19 توصيات آ خرى
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  توفري آ ليات وقوانني حتمي اجملمتع املدين لضامن مواصةل نشاط. 

 التأ كيد عىل حق اجملمتع املدين يف احلصول عىل املعلومة وهو حق دس توري. 

 دين ليسري آ مورهرضورة رسلكة اجملمتع امل. 

  املدين يف عالقت  مع الإدارة اجملمتعالتنصيص عىل دور . 

 تعزيز الشفافية والتواصل بني مكوانت اجملمتع املدين وادلوةل. 

 دمع احلكومة للهيئات ادلس توريّة والوطنّية. 

 رضورة ماكحفة اجلهل. 

 التأ كيد عىل غياب الشفافية يف اإسداء املعوانت. 

 التأ كيد عىل رضورة الشفافية يف الانتداب . 

  ّال دىن من العيش الكرمي ميش وضامن احلدّ رضورة مقاومة الفقر والهت. 
 


