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 ة:ــدمــقــمــال

شاركت بعض منظمات المجتمع المدنً فً تونس وهً: فرع تونس لمنظمة العفو الدولٌة والجمعٌة 

الدولٌة لمساندة المساجٌن السٌاسٌٌن ونقابة القضاة التونسٌٌن والجمعٌة التونسٌة للنساء الدٌمقراطٌات واتحاد 

ن الشبابً والجمعٌة التونسٌة لفاقدي السند وجمعٌة أصحاب الشهادات المعطلٌن عن العمل ومنتدى تونس للتمكٌ

منتدى الجاحظ والجمعٌة التونسٌة للتسامح فً دورة تدرٌبٌة حول االستعراض الدوري الشامل انعقدت بتونس 

تحت إشراف المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان )مكتب تونس( ومعهد جنٌف لحقوق  1166نوفمبر  61فً 

 اغة تقرٌرها:اإلنسان وقد انتهت إلى صٌ

انتهاكاتها  1166ومنتصف شهر جانفً  1112واصلت الحكومة التونسٌة خالل الفترة  الممتدة بٌن 

لحقوق اإلنسان من خالل قمع ومضاٌقة المعارضٌن لتوجهاتها بواسطة البولٌس السٌاسً والقضاء ووسائل 

نشطاء المجتمع المدنً والسٌما  اإلعالم بأنواعها المختلفة حٌث استمّرت حمالت   التشهٌر ضد نشٌطات و

المدافعٌن عن حقوق اإلنسان  الذٌن تعرضوا إلى العدٌد من المضاٌقات  وتواصل قمع الصحافٌٌن الذٌن كانوا 

ٌهددون بانتهاكات حقوق اإلنسان وكذلك تقٌٌد إمكانٌة استخدام األنترنٌت ومالحقة المدّونٌن وازدادت المراقبة 

الناشطٌن فً مجال حقوق اإلنسان وتقمع العدٌد من حركات االحتجاج االجتماعً األمنٌة للمحامٌن والقضاة 

 1166جانفً  61دٌسمبرو 61التً بلغت ذروتها فً الفترة الممتدة بٌن 

وكانت الحكومة التونسٌة ُتوّظف االطار التشرٌعً بطرٌقة غٌر سلٌمة لفرض الرقابة على  المدافعٌن 

المتحكمٌن فً السلطة كانوا ٌستخدمون القانون كذرٌعة لتقٌٌد نشاط  عن انتهاكات حقوق اإلنسان ذلك أن

 المهتمٌن بالشأن الحقوقً ونشٌطات ونشطاء المجتمع المدنً.

اإلجراءات التً أعلنت عنها  1166جانفً  61ُتثّمن منظمات المجتمع المدنً فً تونس ما بعد 

األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة وعلى االتفاقٌة  الحكومة االنتقالٌة والمتمثلة فً المصادقة على نظام روما

الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسري وعلى العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 

ورفع معظم التحفظات على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة وكذلك تكوٌنها اللجنة العلٌا 

ف الثورة واإلصالح السٌاسً والتحول  الدٌمقراطً واللجنة الوطنٌة لكشف حاالت الفساد والرشوة لتحقٌق أهدا

دٌسمبر  61واللجنة الوطنٌة لتقصً الحقائق بشأن االنتهاكات والتجاوزات المرتكبة خالل الفترة الممتدة بٌن  

 والهٌئة العلٌا المستقلة  لالنتخابات.  1166جانفً  61و 1166

ون أٌضا التقدم الكبٌر فٌما ٌتعلق بتكوٌن األحزاب السٌاسٌة والجمعٌات ووسائل اإلعالم ولكن كما ٌثّمن

منظمات المجتمع المدنً والمدافعون عن حقوق اإلنسان ٌطالبون بتفكٌك المنظومة القمعٌة بشكل كامل والسعً 

على تنظٌم العدالة االنتقالٌة  إلى تحدٌد المسؤولٌات فً انتهاكات حقوق اإلنسان فً الماضً والحاضر والعمل 

وعلى وضع اطار تشرٌعً فً صالح المجتمع المدنً والمدافعٌن عن حقوق اإلنسان وٌوصون فً هذا السٌاق 

 بما ٌلً :
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 : 1112متابعة للتوصٌات الواردة فً االستعراض الدوري الشامل لعام 

 الفقرة األولى: تتعلق بالتوصية الثالثة 

ع المدنً بتونس بالتقدم الجزئً برفع التحفظات التً أبدتها تونس على اتفاقٌة القضاء ترّحب منظمات المجتم

 على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة 

 توصية:

 .سحب اإلعالن العام على إتفاقٌة القضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة6

 .موائمة التشرٌعات الوطنٌة ونصوص االتفاقٌة 1

 ذ قرار رفع التحفظات أمام الهٌئات األممٌة المختصة .متابعة تنف3ٌ

.الشروع فً تعدٌل األحكام التمٌٌزٌة الصادرة فً مجلة األحوال الشخصٌة فٌما ٌتعلق برئاسة العائلة والحقوق 1

والمسؤولٌات  تجاه األطفال ومحل السكنى واسم العائلة وانتقال الملكٌة بالتورٌث حتى تكون كل أحكام مجلة 

 ال الشخصٌة مالئمة مع أحكام االتفاقٌة.األحو

 الفقرة الثانية: تتعلق بالتوصية الرابعة:

 توصية:

 المؤسسة الوطنٌة المستقلة لحقوق اإلنسان وحرٌاته االساسٌة ٌجب أن تكون متوافقة مع مبادئ بارٌس 

 الفقرة الثالثة: تتعلق بالتوصية الخامسة:

 توصية:

ت الحماٌة االجتماعٌة وآلٌات الرقابة على تنفٌذها فٌما ٌتعلق بالتشغٌل دعوة الحكومة التونسٌة لوضع سٌاسا

 ومكافحة الفقر والترقً بالفئات المهمشة.

 الفقرة الرابعة: تتعلق بالتوصية التاسعة:

 توصية:

  متابعة قرار تعلٌق عدم تنفٌذ عقوبة اإلعدام 

 دعوة الحكومة التونسٌة إللغاء عقوبة اإلعدام 

 روتوكول الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةالمصادقة على الب 

  المصادقة على اتفاقٌة األمم المتحدة الخاصة بحماٌة حقوق جمٌع العمال المهاجرٌن وأفراد أسرهم 

 الفقرة الخامسة:  تتعلق بالتوصية العاشرة.

 تعذٌبنرحب بمصادقة الحكومة التونسٌة على البروتوكول الملحق باتفاقٌة مناهضة ال
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 توصية:

اإلسراع بإنشاء آلٌة وقاٌة وطنٌة لحماٌة األشخاص المحرومٌن من حرٌتهم من التعذٌب وسائر أشكال المعاملة  

 أو العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة.

المتعلق بتجرٌم ممارسة  1166ترحب مكونات المجتمع المدنً بالمرسوم الرئاسً الصادر بشهر اكتوبر 

 ٌب من قبل الموظفون العمومٌونالتعذ

 توصية:

 إلغاء الفقرة المتعلقة بسقوط الجرٌمة بالتقادم. 

 الفقرة السادسة: تتعلق بالتوصية الثانية عشر.

 توصية:

 توجٌه دعوة مفتوحة لنظام اإلجراءات الخاصة  باألمم المتحدة.

 :إضافية توصيات

 حلٌة عن الوظٌفة األمنٌة بوزارة الداخلٌة أوال: فصل الوظٌفة اإلدارٌة المتعلقة بالجماعات الم

 ثانٌا: إعادة هٌكلة اإلدارة األمنٌة بشكل ٌكفل المحاسبة والتنفٌذ األمٌن لغاٌات انفاذ القانون.

 ثالثا: فصل السلطة القضائٌة عن  السلطة  التنفٌذٌة 

 رابعا: وضع خطة وطنٌة للعدالة االنتقالٌة تضمن: 

 فافٌة ، ضمان عدم االفالت من العقاب ، ، جبر الضرر و المصالحة ، كشف الحقٌقة، المحاسبة، الش

خامسا: دعوة المجلس التأسٌسً )البرلمان( لتضمٌن الصكوك الدولٌة المتعلقة بحقوق اإلنسان فً صلب 

 الدستور القادم للبالد.

 للتعلٌم بكافة مراحله.  سادسا: تدعٌم مادة المواطنة وحقوق اإلنسان وجعلها مادة أساسٌة فً البرامج الرسمٌة 

سابعا: وضع سٌاسة واضحة فٌما ٌتعلق بتملٌك وبٌع و كراء العقارات للحد من االرتفاع غٌر المدروس 

 لألسعار بما ٌمّكن المواطنٌن من التمتع بالحق فً السكن المالئم والفالحة.

 ف وحرٌة المعتقدثامنا: العمل على احترام الحرٌات الفردٌة والعامة وخاصة احترام حق االختال

 تاسعا: تضمٌن الدستور مواد تضمن حرٌة تأسٌس الجمعٌات وتحوٌلها إلى قانون ملزم. 

 عاشرا: اٌجاد آلٌات فً الدستور تضمن تشرٌك المرأة فً كل مستوٌات المسؤولٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة.

مراقبة تضمن سالمته فً  إحدى عشر: حماٌة الطفل الجانح من خالل المحافظة على حقوقه وتفعٌل آلٌات

 االصالحٌات وتفعٌل آلٌات حماٌة وادماج الطفل الجانح والضحٌة فً المجتمع من جدٌد.


