
 

 
 

 

 

 2102عشر  الثالثة للدورة الجمعية التونسية للتنمية السياسية تقرير

 بتونس اإلنسان حقوق لوضع الشاملة الدورية لمراجعةل  

 

تعمل من أجل تكرٌس الدٌمقراطٌة و الدفاع  , ذات صبغة عامة, جمعٌة غٌر حكومٌة تونسٌة هً الجمعٌة التونسٌة للتنمٌة السٌاسٌة 

 .الكونٌة فكرا و ثقافة و ممارسة عن حقوق اإلنسان 

و  جقبريز المحببعة و الحي جىبولث الحقذم ,  8002 الشبملة  المزاجعة الذورية و بعد اإلطالع و دراسة كل التقارٌر التً قدمت فً

غيز الحكىمية  و الحي صذرت عه المىظمبت.  8002الخحبمية الحي صذرت عه لجىة حقىق اإلوسبن  في جىفيذ الحىصيبت

في مب يحعلك بىضع الهيئة  8022وىفمبز  80و على القىاويه المعمىل بهب ححى  ,  عه رد الحكىمة أيضب و, حىوسية و الذولية ال

 :و خبصة العليب لحقىق اإلوسبن و الحزيبت األسبسية 

  2112 جوان 01 فً مؤّرخ 2112 لسنة 73عدد قانون -

 2112 دٌسمبر 71 فً مؤّرخ 2112 لسنة 9014 عدد أمر -

 .2114 جوان 4 فً المؤرخ 0313 عدد مراأل -

نسجل أن الحكومة التونسٌة لم تنفذ ما جاء فً التوصٌة الخاصة بالهٌئة العلٌا لحقوق اإلنسان و الحرٌات األساسٌة و التً نصت على 

 .نتنظٌم المؤسسات الوطنٌة لحقوق اإلنساالتً  1993 لسنة مبادئ باريس  أن ٌكون القانون األساسً متالئما مع 

أن ٌكون و فً نفس الوقت اإلبقاء على  8008عبر تعدٌل جزئً للقانون فً جوان  على التوصٌة  و قد قامت الحكومة بااللتفاف

و كان تعٌٌن الموالٌن فقط  و بالتالً تكرٌس التبعٌة للسلطة التنفٌذٌة ... رئٌس الجمهورٌة هو من ٌقوم بالتعٌٌن و إنهاء االنتساب للهٌئة

 للرئٌس .

لرئٌس الجمهورٌة أي دور فً تعٌٌن أعضاء الهٌئة , كل وزارة مسؤولة عن تعٌٌن  ال ٌكون إعادة هٌكلة الهٌئة  و بشكل  وصٌة : الت

أن تكون منظمات  الهٌئة,من ٌمثلها ... أن ٌنص القانون على ضمان الحماٌة ألعضاء الهٌئة فً ما ٌتعلق بممارسة مهامهم داخل 

 إدارة الهٌئة  عبر مقاعد قارة ٌكون االنتخاب بٌن ممثلً كل الجمعٌات اآللٌة  للتحصل علٌها  فًالمجتمع المدنً التونسً 

 الكاتب العام 

 الجمعٌة التونسٌة للتنمٌة السٌاسٌة

 عدنان الحسناوى 

 2111نهج سوسة السعدٌة باردو تونس الجمهورٌة التونسٌة  79العنوان : 

 1120121101937الجوال : 

 atdp.contact@gmail.comإٌمٌال : 

 :الهوامش  

 

mailto:atdp.contact@gmail.com


 

  .بالهٌئة العلٌا لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة المتعلق  8008جوان  66مؤرخ فً ال 8008لسنة  77قانون عدد ال

 

 باسم الشعب،

 

 وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارٌن،

 

  :القانون اآلتً نصهٌصدر رئٌس الجمهورٌة 

 

نهوض الفصل األول ـ الهٌئة العلٌا لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة هٌئة وطنٌة تتمتع بالشخصٌة القانونٌة واالستقالل المالً تهدف إلى ال

 .بحقوق اإلنسان وحماٌتها وترسٌخ قٌمها ونشر ثقافتها واإلسهام فً ضمان ممارستها

 

 .ة وٌمكنها إنشاء فروع داخل الجمهورٌة التونسٌةٌكون مقر الهٌئة بتونس العاصم

 

 ـ تساعد الهٌئة العلٌا لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة رئٌس الجمهورٌة على تعزٌز حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة وذلك بـ 8الفصل 

: 

 

حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة وحماٌتها، ولفت االنتباه  ـ إبداء الرأي فٌما ٌستشٌرها فٌه مع إمكانٌة التعهد التلقائً بأٌة مسألة تتعلق بدعم

 إلى حاالت انتهاك حقوق اإلنسان،

 

ً ـ تقدٌم االقتراحات لرئٌس الجمهورٌة الكفٌلة بدعم حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة على الصعٌدٌن الوطنً والدولً بما فً ذلك تلك الت

  تضٌات الصكوك الدولٌة واإلقلٌمٌة المتعلقة بحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌةتتعلق بضمان مطابقة التشرٌع والممارسات لمق

 

 أو مالءمتها له،

 

 ـ القٌام بأٌة مهمة ٌعهد بها إلٌها رئٌس الجمهورٌة فً هذا المجال،

 

ع عند االقتضاء إلى ـ قبول العرائض والشكاٌات حول المسائل ذات الصلة بحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة والنظر فٌها واالستما

أصحابها وإحالتها إلى أٌة سلطة أخرى مختصة للتعهد وإعالم أصحاب العرائض والشكاٌات بسبل االنتصاف المتاحة لهم وترفع تقارٌر فً 

 .شأنها إلى رئٌس الجمهورٌة

 

  :ـ تقوم الهٌئة العلٌا لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة أٌضا بـ 7الفصل 

 

 لدراسات فً مجال حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة،ـ إنجاز البحوث وا

 

الرأي ـ المساهمة فً إعداد مشارٌع التقارٌر التً تقدمها تونس لهٌئات ولجان األمم المتحدة وكذلك إلى الهٌئات والمؤسسات اإلقلٌمٌة وإبداء 

 فً هذا الشأن،

 

تحدة وعن الهٌئات والمؤسسات اإلقلٌمٌة لدى مناقشة تقارٌر تونس ـ متابعة المالحظات والتوصٌات الصادرة عن هٌئات ولجان األمم الم

 التً ٌتم رفعها لها وتقدٌم مقترحات لالستفادة منها،

 

 

 

ـ المساهمة فً نشر ثقافة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة وذلك عبر تنظٌم الندوات الجهوٌة والوطنٌة والدولٌة وتوزٌع المطبوعات 

 وتقدٌم المحاضرات حول المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة،

 

 إلنسان والمشاركة فً تنفٌذ الخطط الوطنٌة ذات الصلة،ـ المساهمة فً إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتربٌة على حقوق ا

 

 .ـ العمل على دعم وتطوٌر مكاسب تونس وإنجازاتها فً مجال حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة



 

  :ـ تتولى الهٌئة العلٌا لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة أٌضا 4الفصل 

 

ة ذات االختصاص والمؤسسات اإلقلٌمٌة والمؤسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان فً ـ التعاون، فً حدود مهامها مع مؤسسات األمم المتحد

 الدول األخرى،

 

 ـ التعاون مع لجنة التنسٌق الدولٌة للمؤسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان واإلسهام الناجع فً أعمالها وكذلك مع سائر المجموعات اإلقلٌمٌة

 للمؤسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان،

 

 .ً االجتماعات التً ٌتم تنظٌمها من قبل المؤسسات الوطنٌة أو الدولٌة لحقوق اإلنسانـ المشاركة ف

 

ـ ٌقوم رئٌس الهٌئة العلٌا دون سابق إعالم، بزٌارات إلى المؤسسات السجنٌة واإلصالحٌة ومراكز اإلٌقاف ومراكز إٌواء أو  5الفصل 

اجات الخصوصٌة وذلك للتثبت من مدى تطبٌق التشرٌع الوطنً الخاص بحقوق مالحظة األطفال والهٌاكل االجتماعٌة المهتمة بذوي االحتٌ

 .اإلنسان والحرٌات األساسٌة

 

 .ٌمكن لرئٌس الهٌئة االستعانة فً القٌام بمهامه بعضوٌن منها فً كل زٌارة تفقد

 

ق حول المسائل ذات الصلة بحقوق ـ ٌقوم رئٌس الهٌئة العلٌا بتكلٌف خاص من رئٌس الجمهورٌة بمهام بحث وتقّصً الحقائ 6الفصل 

 .اإلنسان والحرٌات األساسٌة وٌرفع تقارٌر بشأنها إلى رئٌس الجمهورٌة

 

  :ـ تتركب الهٌئة العلٌا لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة من رئٌس ومن األعضاء اآلتً ذكرهم 7الفصل 

 

حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة وٌمثلون مختلف التٌارات الفكرٌة أ ـ خمس عشرة شخصٌة وطنٌة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة فً مٌدان 

 والجامعات والخبرات،

 

 ب ـ ممثل عن مجلس النواب،

 

 ج ـ ممثل عن مجلس المستشارٌن،

 

 د ـ اثنى عشر ممثال عن المنظمات غٌر الحكومٌة الوطنٌة المعنٌة بحقوق اإلنسان،

 

بالعدل وحقوق اإلنسان والداخلٌة والشؤون الخارجٌة والتربٌة والتعلٌم العالً والشؤون  هـ ـ ممثل عن كل وزارة من الوزارات المكلفة

 .االجتماعٌة والصحة والثقافة والشباب والطفولة والمرأة واالتصال

 

 .مون إلٌهاٌتولّى ممثلو الوزارات مهمة التنسٌق فً مٌدان حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة بٌن الهٌئة العلٌا والوزارات التً ٌنت

 

ٌّن رئٌس الجمهورٌة رئٌس الهٌئة العلٌا وكافة أعضائها المذكورٌن بالفصل السابق لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد وذلك  8الفصل  ـ ٌع

 .بموجب أمر

 

 " وٌتم تعٌٌن األعضاء المنتمٌن إلى الفئات "ب" و "ج" و "د

 

 .و "هـ" باقتراح من الجهات المعنٌة

 

 .ا وكافة األعضاء المذكورٌن بالفقرات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لهم وحدهم حق التصوٌترئٌس الهٌئة العلٌ

 

 .ٌتولى رئٌس الهٌئة العلٌا تسٌٌرها وهو الذي ٌمثلها لدى الغٌر وله جمٌع الصالحٌات فً هذا الغرض وله أن ٌفّوض إمضاءه

 

 .تعّذر فبأغلبٌة أعضائهاـ تصدر الهٌئة العلٌا آراءها ومقترحاتها بالتوافق وعند ال 9الفصل 

 

 .ـ تضع الهٌئة العلٌا قواعد تنظٌمها وطرق تسٌٌرها والتصرف فٌها ونظامها الداخلً وتقع المصادقة علٌها بأمر 60الفصل 



 

ـ للهٌئة العلٌا أن تقٌم عالقات مع المنظمات غٌر الحكومٌة والجمعٌات والهٌئات الناشطة فً مجال تعزٌز حقوق اإلنسان  66الفصل 

 وحماٌتها وفً مجال التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ومكافحة كافة أشكال التمٌٌز والعنصرٌة وحماٌة الفئات الضعٌفة وفً سائر المجاالت

 .األخرى ذات الصلة

 

 

 

ا تعد تقرٌرا وطنٌا ـ تعد الهٌئة العلٌا لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة تقرٌرا سنوٌا ٌرفعه رئٌسها إلى رئٌس الجمهورٌة، كم 68الفصل 

 .سنوٌا عن حالة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة ٌنشر للعموم

 

 .وٌمكن للهٌئة العلٌا لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة إصدار بالغات حول نشاطاتها

 

الهٌئة العلٌا إلى تدقٌق ـ مع احترام التشرٌع الجاري به العمل وخاصة المتعلق منه بتنظٌم دائرة المحاسبات تخضع حسابات  67الفصل 

 .سنوي ٌجرٌه مدقق حسابات ٌتم تعٌٌنه طبقا للتشرٌع الجاري به العمل

 

من مجلة المحاسبة  77ٌنسحب على الهٌئة العلٌا النظام الجبائً الخاص بالمؤسسات العمومٌة ذات الصبغة اإلدارٌة وأحكام الفصل 

 .العمومٌة

 

  :سان والحرٌات األساسٌة منوتتكون مٌزانٌة الهٌئة العلٌا لحقوق اإلن

 

 ـ المنح المسندة من قبل الدولة،

 

 ـ الهبات الممنوحة للهٌئة طبقا للتشرٌع والتراتٌب الجاري بها العمل،

 

 .ـ المداخٌل األخرى التً تسند للهٌئة بمقتضى قانون أو نص ترتٌبً

 

 .قوانٌن الدولة ٌنشر هذا القانون بالرائد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة وٌنفذ كقانون من

 

 .8008جوان  66تونس فً 

 

 زٌن العابدٌن بن علً


