
 ورشة عمل

 نظمتها الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان و المنتدى التونسي للحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية

أّية إستراتيجية وطنية؟: تونسحماية الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعبة و الثقافية ب  

5105ماي 52و  52  

 اإلعالن الختامي

 

كات إجتماعية و نقابات في وممثلون عن حر إجتمعت منظمات المجتمع المدني و منظمات غير حكومية

التأسيسي و وزير الشؤون اإلجتماعية الوطني ، بحضور رئيس المجلس 5105ماي  52و  52 تونس يومي

 في المجلس التأسيسي و صادقوا على القضاء العدلي و المالي و اإلداري و الدستوريو رئيس لجنة 

                                               :اإلعالن التالي

كانت في قلب اإلنتفاضات أجل إحترام الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية  حيث أن المطالب من

                                                                            التي قادت إلى الثورة التونسية ؛ الشعبية

جتماعية و ثقافية هي حقوق كونية إبأن كل حقوق اإلنسان من حقوق مدنية و سياسية و إقتصادية و  وتذكيرا

                                          لحفظ الكرامة اإلنسانية ؛ احترامها ضروري أنّ مترابطة، ال تتجزء و 

بالقلق إزاء إستمرار إنتهاكات الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعبة و الثقافية في  وتعبيرا منهم عن الشعور

و  االقتصادية ت إجتماعية معينة في التمّتع بالحقوقهات و التمييز ضد المرأة أو فئاالتفاوت بين الجتونس و 

                                                                                              .و السياسية  االجتماعية

و اإلجتماعية و الثقافية من خالل دعم بمواصلة العمل من أجل إحترام و حماية الحقوق اإلقتصادية  تلتزم

جهات و بأن لهذه الحقوق في تونس و خاصة في ال االجتماعية والشعبية ومراقبة التطبيق الفعليالتعبئة 

 لضرورة إلى القضاء في عالقة بالحقوقعند او باللجوء  من أجل تحقيق هذه الحقوق تكون مصدر اقتراحات

                                                                     ة ؛االجتماعية و السياسيو  االقتصادية

                                                                            :التأسيسي ب الوطني طلب من المجلست

في  ،الدولي لحقوق اإلنسان القانونة و الثقافية، المكفولة باإلقتصادية و اإلجتماعب إدراج جميع الحقوق -

الحق في عمل الئق ، الحق في  المقبل كحقوق يمكن التقاضي في شأنها والتي من بينها الدستور التونسي

الحق في األرض ، الحق في السكن ، الحق في التعليم، الحق في الصحة ، الحق في الماء و التطهير ، 

الحق في تنمية مستديمة و عادلة و  الحق في الغذاء المالئم ، الضمان اإلجتماعي ، الحق في بيئة سليمة ،

                                                                                                      .الحقوق الثقافية 



اإلقرار بعلوية المعاهدات الدولبة في مجال حقوق اإلنسان التي صادقت عليها تونس على القوانين الوطنية  -

                                                        .شر لهذه المعاهدات أمام المحاكم و ضمان التطبيق المبا

      .على كل أشكال التمييز ضد المرأة لنساء و القضاء ضمان المساواة الحقيقية و الفعلية بين الرجال و ا -

.تصادية و اإلجتماعية و الثقافية ضمان تمتع المهاجرين و األقليات و المجموعات المحرومة بالحقوق اإلق -  

مكن من التطبيق الفعلي لها بإنشاء محكمة دستورية إدراج ضمانات إلحترام هذه الحقوق من خالل آليات ت -

                                                                                .تقاضي مبسطة بإجراءاتمستقلة و

                                             .العدالة الدستورية التقاضي أمام تمكين األفراد المنتهك حقوقهم من -

                                                                                           .ضمان إستقاللية القضاء -

                                                                                        :تطلب من السلط التونسية ب

قتصادية و اإلجتماعية و المصادقة على البروتوكول اإلختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق اإل -

و البروتوكول  القيام باإلعالن عن إجراء التحقيق وإجراء الشكاوى البيندولية الثقافبة و الحرص على

  .                                                                         ياري الملحق بمعاهدة حقوق الطفل اإلخت

ديسمبر  01 الصادرة في اإلتفاقية الدولية حول حماية المهاجرين و أسرهم المصادقة في أقرب و قت على -

0991                                                                                                            .  

                                   .        إصالح اإلطار القانوني القائم وفق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان -

و حق التعويض  و السياسية االجتماعيةو  االقتصاديةالحقوق  انتهاكات ضمان حق التقاضي لفائدة ضحايا -

                                                 .السياق التشاركي للعدالة االنتقالية في إطار الفردي و الجماعي

  .حصول على المعلومة و الشفافية و تشريك المواطنين في رسم و تنفيذ السياسات العامةضمان الحق في ال -

حول الحقوق و في أقرب اآلجال التقرير الدوري للجنة األمم المتحدة  تحضير و بصفة تشاركية  -

                        .                                                      اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية

  .           التعاون بحسن نية و بصفة بناءة مع هيئات مراقبة اإلتفاقيات و الهيئات الخاصة باألمم المتحدة -

  5105ماي  52تونس في 


