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حول التقرير الدوري  االستشارات في المدني المجتمع يكشرت يحث على مزيد كارتر مركز

 اإلنسان حقوقبالمتعلق 

 

 

 إطالق اإلنسان وحقوق المدني والمجتمع الدستورية تهيئاال مع ةالعالق وزارة قرار كارتر مركزيحيّي 

 ،المتحدة لألمم التابع مجلس حقوق اإلنسان لدى لتونس األول الدوري للتقرير التحضير إطار في عامة مشاورات

 في المقرر الشامل الدوري االستعراض آلية من كجزء التقرير قدميوس . 2014 في الجديد الدستور صدور منذ

ا مل الحكومة تقييم عن فضال تونس في اإلنسان حقوقلالهام التطور  على الضوء تسليط بما يخول ،2017 ماي

 .االهتمام موضع العالقة القضايا يخص

 

 . ولغايةاإلنسان لحقوق ةالسامي يةالمفوض مكتب مع استشارتين بالتعاونوقد تمت، إلى تاريخ اليوم، برمجة 

 المناطق في المواطنين آراء في نظرللو اإلنسان حقوق عن والمدافعين المدني لمجتمعل أوسع مشاركةر سييت
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 مختلفة جهات تغطيةغاية ل ،إضافية إقليمية استشارات ستةو أخمسة  تنظيم الوزارة على مركزال شجعي ،المهمشة

 .وسطال وعدم االكتفاء بمنطقة ،يةتونسالبالد ال من

 والتوصيات الرئيسية النتائج يتضمن 2016 سبتمبر في اإلنسان حقوق مجلس إلى تقريرا كارتر مركز قدمو

 في تونس تقدم لمركزا تقرير برزأوقد . 2011 سنة منذ تونس المالحظة في بفضل نشاطه في توصل إليهاالتي 

ترمي  خطواتاتخاذ  بشأن توصيات وقدم األساسية، والحريات اإلنسان لحقوق الدستورية الحماية مجال تكريس

 القضايا وتشمل. اإلنسان حقوقب المتعلقة والوطنية الدولية االلتزامات مع وتطبيقها البالد قوانين مالئمة زيادةإلى 

 المرأة؛ ضد العنف لمعاقبة قانون وضع والمرأة؛ الرجل بين المساواة تعزيزالمركز:  التي تناولها تقرير الرئيسية

 إصالحات إدخال العنصري؛ التمييز إنهاء ؛الالإنسانيةت والمعامال التعذيب مكافحة تعزيز اإلعدام؛ عقوبة إلغاء

  .دامجة انتخابية عمليات وضمان التعبير حرية وتعزيز حماية ؛يةالسجن على المنظومة

 

##### 

 مركز كارتر

 "نشر السالم. مكافحة األمراض. بناء األمل"

 80باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح، أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 

بلدا من خالل حل للنزاعات وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية ومكافحة األمراض 

وزوجته روزالين بتأسيس  وتطوير العناية بالصحة النفسية. وقد قام الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر

بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة على مستوى العالم 1982مركز كارتر عام  . 

 

 @CarterCenter ,تابعنا على تويتر CarterCenter.org زر موقعنا على الواب

 ,  Facebook.com/CarterCenter تابعنا على الفيس بوك

 , Causes.com/CarterCenter تطلع على قضايانا

   YouTube.com/CarterCenter  شاهدنا على يوتوب 

 http://google.com/+CarterCenter  +  جوجل  اضفنا على 
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