بيان الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة
بمناسبة الذكرى الستّين لصدور مجلّة األحوال الشخصيّة

للرقي
حتيي تونس يوم  31اوت  6132الذكرى الستني لصدور جملّة األحوال الشخصيّة اليت مثّلت مدخال ّ
مهما ّ
وحيق
االجتماعي والرفع من شأن التونسيّني مجيعا نساء ورجاال ورافدا للنهوض باألسرة التونسيّة ودعم متاسكهاّ .
ّ
األقل.
العريب و
اإلسالمي على ّ
للتونسيّني أن يفخروا بريادة هذه اجمللّة يف العاملني ّ
ّ

ولئن شهدت جملّة األحوال الشخصيّة تعديالت عديدة فقد ظلّت شاهدا من شواهد اخلصوصيّة الثقافيّة
اجلمعي للتونسيّني ،إذ استهدفت التعديالت لتالؤمها
املتأصل والوعي
واالجتماعية التونسيّة بثوابتها وإرثها املدين ّ
ّ

حتوالت اجملتمع التونسي وتطلّعاته إىل التفاعل مع املعايري الدوليّة يف جمال حقوق النساء خصوصا
أكثر فأكثر مع ّ
منها ما كان يرمي إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ض ّد املرأة.

احلقوقي احلاصل يف سبيل
تعّب اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسيّة عن اعتزازها بالرصيد القانوينّ و
و ّ
ّ

لكل من عمل من أجل بلوغ هذه احلقوق األساسيّة وترسيخها من كتّاب
ترقية األسرة واملرأة التونسيّتني وتقديرها ّ

ومفكرين ،على رأسهم املصلح الف ّذ الطاهر احلداد ،وسياسيّني من بناة دولة االستقالل ،وعلى رأسهم الزعيم
ّ

احلبيب بورقيبة ،ومناضالت رائدات ،مثل بشرية بن مراد وراضية احل ّداد وتوحيدة بن الشيخ وغالديس عدة ونبيهة
وغريهن كثريات ،عالوة على نساء ورجال كافحوا طويال من أجل إعالء شأن
بن ميالد وشريفة السعداوي
ّ

التونسيّات.

فإّنا تسجل ما
وإذ هتنّئ اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسيّة نساء تونس ورجاهلا هبذه الذكرى العزيزة ّ

ورد يف دستور جانفي  6132من تأكيد احملافظة على مكتسبات النساء التونسيات والعمل على تثبيتها ودعمها
وتطويرها يتطلّب:
الفعلي ،يف املمارسة االجتماعيّة ،للمساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق والواجبات وأمام القانون
أ  -التحقيق
ّ
وتثبيت مبدإ تكافؤ الفرص بينهما ومتكني التونسيّات من املواطنة الكاملة واملتساوية بإصدار القوانني الالّزمة

التحوالت االجتماعيّة واستجابة
خصوصا يف ما يتّصل باملساواة يف املرياث تكريسا ملبادئ الدستور ومتاشيا مع ّ

ملقتضيات املنظومة احلقوقيّة الدوليّة ويف مق ّدمتها اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التمييز ض ّد املرأة.

ب  -مراجعة املو ّاد القانونيّة التمييزيّة املتّصلة هبيكلة األسرة وإدارة شؤوّنا وإلغاء الفصل  61من جملة األحوال
التونسي وحي ّقق مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ومبا يتالءم مع الدستور
تطور اجملتمع
الشخصية مبا ينسجم مع ّ
ّ
التونسي واملعايري الدوليّة للقضاء على مجيع أشكال التمييز.
ّ

ج  -مراجعة املواد القانونيّة اجلزائيّة املتناقضة مع الدستور واملعايري الدوليّة لتجسيم احرتام حقوق النساء وكرامتهن
مكرر والفصل .612
خصوصا منها الفصل ّ 662

اإلطاري ملكافحة العنف ض ّد النساء بعد تشريك منظّمات اجملتمع املدينّ املعنيّة
د  -اإلسراع باملوافقة على القانون
ّ
يف مناقشته وأخذ رأي اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسيّة و ّاّتاذ التدابري الالّزمة للقضاء على مجيع

أنواع العنف املسلّط على النساء.

املهمشة واملرأة فاقدة السند حلفظ
هـ  -وضع االليّات التشريعيّة و ّ
املؤسسيّة الضروريّة للنهوض باملرأة الريفيّة واملرأة ّ

متكينهن من مقتضيات العيش الكرمي.
امتهن و
ّ
كر ّ

العامة ومواقع
و ّ -اّتاذ التدابري الكفيلة بدعم التمكني
السياسي للنساء ومشاركتهن الكاملة واملتساوية يف احلياة ّ
ّ

حتمل خمتلف املسؤوليّات يف كل اجملاالت.
القرار ويف ّ

ومكانتهن يف حتقيق
إ ّن هذه اإلجراءات والتدابري العاجلة ستساهم وال ريب يف مزيد الرتقّي بوضعيّة نساء تونس
ّ

الثقايف
اطي والنهوض بوضع األسرة التونسيّة وستكون خري اعرتاف بدورها
االجتماعي واالقتصادي و ّ
ّ
البناء الدميقر ّ
يف ترسيخ األمنوذج االجتماعي التق ّدمي الذي ارتضاه التونسيّون.
رئيس الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة
توفيق بودربالة

