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 تحية طيبة
 وبعد،
 .يشرفنا أن نمدآم بتقرير المنظمة التونسية للتربية واألسرة               حول تقييم وضعية حقوق اإلنسان بتونس

مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان فائق           عبارات التقديروتقبلوا سيدي رئيس  . 
  
 والـســـــالم                                                      
                                                                     
ئيس المنظمةعن ر                                                   
   مدير اإلدارة المرآزية                                                
 محمد صالح خشريف                                                                
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2007 نوفمبر 2تونس في    
  

ير المنظمة حول وضعيةتقر  
في تونس) الناشئة واألسرة بالخصوص(حقوق اإلنسان   

  
تستفيد المنظمة التونسية للتربية واألسرة من المجاالت المفتوحة أمام خاليا المجتمع المدني بالجمهورية التونسية  للمساهمة 

أساسيا واعيا وفاعال في بناء المجتمع الحر في الحرآية االجتماعية وفي تجسيم قيم حقوق اإلنسان، وتعتبر نفسها شريكا 
 .والمسؤول، وفي اإلسهام في تحقيق التنمية الوطنية المستديمة والتفاني في خدمة اإلنسان التونسي
ومما سهل مهمة المنظمة ما يجده النسيج الجمعياتي من دعم من قبل هياآل الدولة واإلصالحات السياسية التي مكنت من 

مجتمع المدني في المسار التنموي في ظل ما توفر لها من أطر تنظيمية وتشريعية  وحصولها على تنشيط دور نسيج ال
الحوافز الالزمة لدعم عملها بما من شأنه فتح أبواب االجتهاد أمامها وآرس استقالليتها وحرية مبادراتها في ما تضعه من 
  .برامج وما تقوم به من أنشطة



لرصد التوصيات واالقتراحات واألفكار " لتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات مرآز اإلعالم وا"ويعتبر إحداث 
والمواقف التي تصدر عن الجمعيات حول أي قطاع أو موضوع وطني أو دولي جديرا بالعناية والدراسة، ويسمح بتوسيع 

ة بعيدا عن آل وصاية أو فضاءات الحوار وفرص مشارآة النسيج الجمعياتي في تحديد آل ما يخدم المصلحة الوطني
      .  جمعية10.000وقد أصبح اليوم عدد الجمعيات في تونس يقارب . احتواء

  وقد واآبت المنظمة التونسية للتربية واألسرة ما تحقق للنهوض بأوضاع األسرة ضمن مقاربة تتميز بشموليتها وبدقة
ألحوال الشخصية باعتبارها االنجاز المؤسس لمكاسب هامة ويبرز هذا التحول في حياة األسرة التونسية على مستوى مجلة ا

فمجلة األحوال الشخصية التي تم تنزيلها منزلة الدستور . في مجال حقوق اإلنسان في آونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها
من شأنه أن يزيد  عن طريق االستفتاء العام، مكنت من تطوير العديد من التشريعات بما 2002في تونس عند تعديله سنة 

 .في متانة األسرة وتماسكها في ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان لدى المواطن
وفي هذا اإلطار تم تعميم وسائل الوقاية والصحة والسالمة العائلية، آما تم دعم دور األسر في إعداد الناشئة وإحداث خطة 

وتتويجا لهذا التمشي تم اعتبار يوم .  لقضايا الطالقالذي يقع الرجوع إليه في الطورين الصلحي والحكمي" قاضي األسرة" 
 ديسمبر من آل سنة يوما وطنيا لألسرة وإحداث جائزة رئيس الجمهورية للنهوض باألسرة بما يهدف لتشجيع العمل من 11

في أجل الحفاظ على توازن األسرة وتماسكها، إلى جانب إحداث المجلس الوطني للمرأة واألسرة يتولى إبداء الرأي 
 .المشاريع المرسومة بالمخططات الوطنية لنهوض بالمرأة واألسرة
وفي إطار الشراآة بين المنظمة التونسية للتربية واألسرة ووزارة المرأة واألسرة والطفولة والمسنين تم إحداث خطة  

سند النفسي واالجتماعي لتجاوز الموفق العائلي الذي يقوم باإلنصات إلى أفراد العائالت ذات األوضاع المشكلية ويقدم لهم ال
   .تلك األزمات بما يساعد على التماسك األسري
آما واآبت المنظمة التونسية للتربية واألسرة ما تحقق للرقي بالمنظومة التربوية في تونس إلى مستوى المعايير العصرية 

 واالجتماعي ومنسجمة مع روح الموفرة  أسباب النجاح لكل تلميذ وجعل المدرسة متفاعلة مع محيطها االقتصادي
العصر،العتبار األولوية المطلقة التي يحظى بها قطاع التربية ضمن خيارات تونس اإلستراتيجية وأولوياتها الوطنية نظرا 
لدوره الهام في مساندة جهود التنمية، حيث حقق هذا القطاع مكاسب هامة بفضل  اإلجراءات التي ما انفكت تتخذها 

ة في مستوى الدولة والمجتمع المدني على السواء في سبيل الرقي بالتربية والتكوين واإلصالح الجذري المجموعة الوطني
للمنظومة التربوية، وشملت األسس والمبادئ التي تقوم عليها التربية، واألهداف التي ترمي إليها البرامج الكفيلة بتحقيقها، 
 .والهيكلة العامة لمختلف مراحل التعليم ومسالكها
وحرصا على بلوغ األهداف التربوية المنشودة، وضعت الدولة التونسية خطة متكاملة تضمن مواآبة المؤسسة التربوية 
والتعليمية لمتطلبات التطور التكنولوجي والعلمي ولمقتضيات العولمة، إلى جانب تمكين المدرسين من االنتفاع ببرنامج 

 المؤسسات التربوية وربطها بشبكة االنترنات، حتى يتمكن شباب تونس الحاسوب العائلي ودعم التجهيزات اإلعالمية في
من تالميذ وطلبة م ن مواآبة المستجدات العالمية والتكنولوجية في العالم وتحقيق ما رسم له من أهداف من شأنها أن تسهم 
 .في تأصيل هوية الشاب التونسي، وتوفير فرص اندماجه الفاعل في المنظومة المجتمعية

ن ضمن التوجه األساسي في المنظومة التربوية مجانية التعليم في آل درجاته، فقد جعله إجباريا بالنسبة إلى آل األطفال ولئ
 :بنين وبنات من السادسة إلى السادسة عشر، وقد سجلت هذه المنظومة آذلك
ü    بالمائة99تطور النسبة العامة اللتحاق األطفال بالمدرسة في سن السادسة إلى ما يتجاوز . 
ü    وبلغت بالنسبة للفئة .  بالمائة90.3 سنة إلى 16 إلى 6تطور النسبة العامة للبقاء بالمدرسة بالنسبة إلى الفئة العمرية من

 . بالمائة75.1 سنة 18 إلى 12العمرية من 
ü    بالمائة70.4ارتفعت النسبة العامة لالرتقاء بالمرحلة الثانية من التعليم األساسي إلى . 
ü    بالمائة69.8بلغت النسبة العامة للنجاح في شهادة الباآالوريا . 
ü    وهو يمثل . وهو النظام الذي أصبح معتمدا أآثر فأآثر في العالم)  دآتورا– ماجيستير –إجازة " (إمد" اعتماد نظام

لدولية ويهدف  لتطوير مناهج التكوين إصالحا هيكليا وبيداغوجيا يحقق التالؤم بين المنظومة التربوية التونسية مع المعيير ا
بالتعليم العالي وإثراء المنتوج العلمي الوطني، وإشاعة روح المبادرة واالبتكار لدى الطالب، واستكشاف المزيد من اآلليات 
إلعداد الخريجين القادرين على اقتحام العمل الحر وتوفير مواطن شغل باعتبار وأن الشغل أحد ابرز مقومات منظومة 

قوق اإلنسانح .      
ü   بعث أقطاب تكنولوجية لخلق أقطاب لالمتياز متخصصة مهمتها التجديد التكنولوجي. 
ü    بالمائة100تجهيز المؤسسات التربوية باإلعالمية بنسبة . 
ü    وأن استكشاف المزيد من اآلليات إلعداد الخريجين القادرين على اقتحام العمل الحر وتوفير مواطن شغل باعتبار 
              .الشغل أحد ابرز مقومات منظومة حقوق اإلنسان
ü    ألف تونسي وتونسية من القطع مع األمية والحصول 370إحداث البرنامج الوطني لتعليم الكبار الذي مكن أآثر من 
 .على شهادة التربية االجتماعية
ü    بالمائة20تراجع نسبة األمية إلى ما دون .  



 التونسية للتربية واألسرة ترابط هذه االنجازات مع إرادة نشر حقوق اإلنسان بمعناها الشامل المتكامل إذ أن وتسجل المنظمة
  التربية هي أهم تلك الحقوق، وخاصة ما يتعلق منها بالنهوض المتواصل بالموارد البشرية ويضمن للمواطنين جودة الحياة
ü   بالمائة80 لمساآن حيث بلغت نسبة التونسيين الممتلكين: السكن . 
ü   حيث تطورت البنية األساسية الصحية في القطاعين العام والخاص: الصحة .  
ü    بالمائة3.8تراجعت نسبة الفقر إلى . 
 :وقد أفرد الشباب بباب خاص في المخططات التنموية وتم في هذا الصدد
ü    وخاصة في الوسط الريفيمضاعفة عدد المنشآت الشبابية تتماشى وطموحات وتطلعات الشباب . 
ü    ألف شاب منخرط100، مما مكن من استقبال 1987 مؤسسة جديدة منذ نوفمبر 150تطور شبكة دور الشباب ببعث . 
ü   إحداث المجلس األعلى للشباب والمجلس الوطني لألنشطة الصيفية. 
ü   ابيةوضع خطة وطنية لتأهيل مؤسسات الشباب والنهوض بالوحدات السياحية الشب . 
ü    إحداث المرصد الوطني للشباب يقوم باإلنصات المتواصل لمشاغلهم وينظم بصفة دورية استشارات وطنية ترصد
   .مواقف الشباب وتطلعاتهم
ü   إحداث هياآل للتفكير والرصد والتصور واالستشراف والبحث في غايات ومناهج التنشيط الشبابي.  

األسرة أن المصادقة األممية على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي أعلن سنة وتعتبر المنظمة التونسية للتربية و
 سنة التربية البدنية والرياضة وذلك بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي، ومقاربته الهادفة إلى االعتراف بحق 2005

لنهوض بالتربية والسلم في العالم، تعتبر أن هذه الشباب في ممارسة الرياضة باعتبارها آلية من آليات تحقيق التنمية وا
 .اإلضافة الهامة إلى القيم الحقوقية الكونية، تدخل في إطار النهوض بمنظومة حقوق اإلنسان وتكريسا لمبادئها
و وقد وجد الطفل مكانه في هذه المنظومة بعد أن توفرت له اإلحاطة والرعاية الالزمتين لحمايته من شتى المخاطر التي ه

اضعف من مجابهتها، وتأمين طريقه إلى مستقبل أفضل باعتبار وأن أطفال اليوم هم رجال الغد، وجب تربيتهم على مكارم 
 .األخالق ومبادئ التسامح والتآزر والتضامن

ة الطفل وقد أقرت تونس التي صادقت على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل نفس المبدإ وأدرجته في المجلة التونسية لحماي
وقد ضمنت هذه المجلة حق الطفل في وقايته من اإلهمال والتشرد . 1996التي دخلت حيز التنفيذ في شهر جانفي من سنة 

وسوء المعاملة وتعريضه ألعمال الدعارة والتسول والتشغيل المخالف للقانون واستغالله في الجرائم المنظمة وتحريضه 
 .على القيام بإعمال العنف والترويع

قد تبنت المنظمة التونسية للتربة واألسرة هذه المجلة آسائر مقومات المجتمع المدني وعملت على ورعاية مصالح أطفال و
 .تونس الفضلى من آل مظاهر التسيب ووقايتهم من دعاة التطرف واإلرهاب

ث تأمل المنظمة أن يتضاعف وتبقى المنظمة التونسية للتربية واألسرة متطلعة إلى ما هو أفضل في آل مجاالت تدخلها حي
الجهد من أجل التصدي لظاهرة الفشل المدرسي وتعزيز دعائم الجودة وتحسين ظروف الدراسة ومزيد نشر الثقافة الرقمية 
وربط منظومة التكوين مع سوق الشغل وذلك بالحرص على تطوير التكوين المهني بما يتماشى واإلعداد لمهن المستقبل 

جديدة التي يفرضها الواقع الجديد لالقتصاد العالميوآافة أشكال المهن ال . 
وعلى المستوى األسري تنتظر المنظمة أن يرتكز االهتمام أآثر على توازن األسرة وتماسكها ودور األم فيها بالنظر إلى 

ومات تماسك ظروفها المهنية وذلك بتعميق مفاهيم المساواة والشراآة داخل األسرة واعتماد مقاربات متكاملة لتوطيد مق
الموجه لألسرة الذي يكتسي صبغة " التثقيفي التوعوي" األسرة وتعزيز قدراتها في مجال التنشئة وتفعيل دور اإلعالم 

تربوية أسرية، يساهم في االرتقاء باألسرة وتفعيل دورها في المجتمع وإيجاد حلول عملية للتوفيق بين الدور التربوي 
لقرار الذي اتخذته الحكومة لتمكين األمهات الراغبات في العمل لنصف الوقت بثلثي األجرواألعباء المهنية لألم وتفعيل ا . 

واعتبارا لوزن الشباب في المجتمع التونسي يتعين السعي إلى دعم المكاسب المسجلة لفائدته والعمل على مزيد تطوير 
ير أآثر فضاءات اإلنصات إلى مشاغله الحوار معه بلغة تتالءم مع مشاغله وتقطع مع لغة الرضاء عن النفس، وتوف

وتطلعاته واالستنارة بها قصد تشخيص واقعه واستشراف آفاقه المستقبلية عبر دراسات وبحوث متصلة بهذه الفئة الهامة من 
المجتمع التونسي، ومزيد فتح مجاالت المشارآة أمامه في الشأن العام، إلى جانب اإلحاطة به من أجل تجنيبه مخاطر 

ف والتطرف ونشر قيم التسامح والتآزر ونبذ العنف، إضافة إلى ايالء عناية أآبر بالشباب الجانح والعمل على االنحرا
   .إدماجه اإليجابي في المجتمع


