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السبب وراء تنظيم حلقة دراسية حول التحوّل الديقراطي في تونس؟

 لىىقد تىىكّن الىىشعب التونسي، بىىبادرة ذاتىىية ومىىن دون أي مىىساعىىدة، مىىن الطىىاحىىة بىىالىىنظام الىىدكىىتاتىىوري الىىذي عىىانىىى

. وقىىىىد أظهىىىىرت هىىىىذه الىىىىثورة أن الىىىىتطلع إلىىىىى الىىىىريىىىىة والىىىىساواة والىىىىديىىىىقراطىىىىية والىىىىعدالىىىىة25مىىىىىىنه لكىىىىىىثر مىىىىىىن    عىىىىامىىىىاً

 الجىىىتماعىىىية إنىىىا هىىىو شىىىأن عىىىالىىىي. فىىىالسىىىرعىىىة الىىىتي أعىىىربىىىت بىىىها الىىىشعوب الخىىىرى فىىىي الىىىنطقة عىىىن تىىىطلعات شىىىبيهة

 بىىتطلعات الىىشعب الىىتونسىىي خىىير دلىىيل عىىلى ذلىىك. غىىير أن الطىىاحىىة بىىأي دكىىتاتىىور ونفيه ومىىحاسبته لحىىقاً مىىا هىىي إل

.خطوة أولى ضمن عملية شاملة. فل يزال في انتظار تونس الكثير من العمل

 والىنظر فىيها.السىبل والهىداف لىقد بدأت عىملية الىتحوّل إلىى الىديىقراطىية. ومن الىضروري فىي هىذه الىرحىلة تىوضىيح 

 لىىىىىيس الىىىىىطلوب طىىىىىبعاً وضىىىىىع بىىىىىرنىىىىىامىىىىىج سىىىىىياسىىىىىي محىىىىىدد وإنىىىىىا مىىىىىحاولىىىىىة تىىىىىديىىىىىد الطىىىىىار والشىىىىىروط الىىىىىلزمىىىىىة لىىىىىبناء

.الديقراطية

 ن هىذه الىتجارب السىتفادة ممىن الىناسىبفتىاريىخ الىعالم بىالىفعل عىلى الىعديىد مىن الىتجارب فىي هىذا الىجال. يىنطوي 

الذي تتسم به.تنوع الو

 فىىىدرالىىىية بىىىالشىىىتراك مىىىع ال)REMDH (الشىىىىبكة الوروبىىىىية - الىىىىتوسىىىىطية لىىىىقوق النىىىىساننىىىىىظم لهىىىىىذا السىىىىىبب، ت

 الىرابىطة الىتونسىية لىقوق وبىىالىىتعاون مىىع أعىىضاءهىىما مىىن الىىنظمات الىىتونسىىية - )FIDH ( لىىقوق النىىسانةالدولي

الجىلس الىوطىني للحىريىات فىي تىونىس (و) ATFDالىمعية الىتونسىية لىلنساء الىديىقراطىيات (و) LTDHالنىىسان (

CNLT (حىىلقة دراسية دولىىية تىىمع بىىي إسىىهامىىات الىىبرات الجىىنبية – 95تىىىمّع الىىىغرب مىىىن أجىىىل الىىىساواة و 

.ومتطلبات الجتمع الدني التونسي، وذلك في استقلل تام عن الحزاب السياسية
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برنامج اللقة الدراسية بشأن التحول الديقراطي
2011 مارس/آذار 17الميس 

فندق غولدن توليب الشتل

: استقبال الشاركي9:00 – 8:30

9:00 – 9:30:
)FIDHرئيسة الفدرالية الدولية لقوق النسان (، سهير بلحسنكلمة الفتتاح تلقيه •
رئيس وزراء الكومة التونسية، الباجي قائد السبسيكلمة •

: تديات التحوّل الديقراطي: 11:00 – 9:30

:بشاركة
 رئىىىيس الهىىىيئة الىىىعليا لىىىتحقيق أهىىىداف الىىىثورة والصىىىلح السىىىياسىىىي والنىىىتقال، عىىىياض بىىىن عىىىاشىىىور•

الىديىقراطىي 
 )LTDHرئىيس الىرابىطة الىتونسىية لىقوق النىسان (، مختار الطريفي•
 )ATFDرئيسة المعية التونسية للنساء الديقراطيات (، سناء بن عاشور•
) CNLTالناطقة الرسمية باسم الجلس الوطني للحريات في تونس (،  بن سدرينسهام•
 الىىىرئىىىيس الىىىسابىىىق لىىىمهوريىىىة مىىىالىىىي ومىىىفوضىىىية التىىىاد الفىىىريىىىقي (فىىىي انىىىتظار، ألىىىىفا عىىىىمر كىىىىونىىىىاري•

التأكيد) 
 الزب الشتراكي العمالي السباني (إسبانيا)، كارمن روميرو•

 استراحة11:30 – 11:00

بناء مقومات الديقراطية

: ورشتا عمل:13:00 – 11:30

 آلىىىىىىىيات الىىىىىىىتنظيم. : حىىىريىىىة وسىىىائىىىل العىىىلم الىىىاصىىىة والىىىعامىىىةات الىىىىفتوحىىىىةالناقشالعلم وضىىىىىمان الىىىىىتعدديىىىىىة فىىىىىي •
مناهضة الحتكار والسيطرة.و

)FIDHالمىينة الىعامىة لىلفدرالىية الىدولىية لىقوق النىسان (، خديجة شريفالرئيسة: 
أستاذة في القانون، جامعة تونس، رشيدة النيفرالقررة: 

بشاركة:
)SNJTرئيس الىنقابىة الىوطىنية لىلصحفيي الىتونسىيي (، ناجي البغوري•
 )IPSIأسىتاذ فىي العىلم، معهىد الىصحافىة وعىلوم الخىبار (، العربي شويخة•
مراسلون بل حدود، سوازيغ دولي•

 الىىناقىىشاتفىىىي مىىوقىىعها تىىعزيىىز دور الىىجتمع الدني: حىىريىىة تىىكويىىن الىىمعيات: الىىنظمات غير الىىكومىىية والىىنقابىىات، •
.القانونية علقتها مع الحزاب السياسية وحمايتهاالفتوحة و

  )LTDHالىرابىطة الىتونسىية لىقوق النىسان ( أمي عام، خميس كسيلةالرئيس: 
مدونة، لينا بن مهنيالقررة: 

بشاركة:
)CESالتاد الوروبي لنقابات العمال (، بيتر سايدنك•
)UGTTالمىي الىعام لىلتىاد الىعام الىتونسىي لىلشغل (، وكيل علي بن رمضان•
  أستاذ في القتصاد في جامعة سوسة، حسي دياسي•

فترة بعد الظهر حرة
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2011 مارس/آذار 18المعة 
فندق غولدن توليب الشتل

بناء مقومات الديقراطية

: ثلث ورش عمل:11:00 – 9:30

  إلىىى جىىنب مىىعًجىىنبالىىهؤلء ضمان الىىقوق السىىاسىىية أي عىىلقىىات بىىي الدولة وأربىىاب الىىعمل والىىوظىىفي قىىادرة عىىلى •
قائم على القتسام العادل للمنافع؟إعادة بناء اقتصاد 

 )UGTTلتاد العام التونسي للشغل (خبير استشاري لدى ا، عبد الليل البدويالرئيس: 
  محام في قفصة، رضا رضاويالقررة: 

بشاركة:
    )FIDHلىلفدرالىية الىدولىية لىقوق النىسان (المىينة الىعامىة  وكيلة، صوفي بيسيس•
 )CGTالسؤول عىن النشىطة الوروبىية – الىتوسىطية، التاد الىعام لىلعمل فىي فىرنىسا (، جان فرانسوا كورب•
 )CERIأخصائية في العلوم السياسية، مركز الدراسات والبحوث الدولية (، بياتريس هيبو•

 السىىىىياسىىىىية والىىىىؤسسىىىىية ؟ مىىىىىا هىىىىىي الىىىىىضمانىىىىىات، وأي جىىىىىهات فىىىىىاعىىىىىلةديىىىىنامىىىىياتأي الىىىىىىساواة بىىىىىىي الىىىىىىرجىىىىىىل والىىىىىىرأة: •
؟والقانونية

  )AFTURDرئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية (، راضية بلحاج زكريالرئيسة: 
)REMDHالدير التنفيذي للشبكة الوروبية – التوسطية لقوق النسان (، مارك شايد-بولسيالقرر: 

بشاركة:
95رئيسة تمّع الغرب من أجل الساواة ، علياء الشريف الشماري•
)ATFDالمعية التونسية للنساء الديقراطيات (، هادية جراد•

العلمانية والعلمنة الؤسسية•

    )LTDHنىائىب الىرئىيس الول لىلرابىطة الىتونسىية لىقوق النىسان (، صلح الورشيالرئيس: 
  )CNLTالجىلس الىوطىني للحىريىات فىي تىونىس ( محام، ، محمد عبوالقرر: 

بشاركة:
أستاذة في التاريخ، جامعة تونس، لطيفة الخضر•
 (مدريد)Casa Arabeمىديىرة الىبيت الىعربىي ، خيما مارتي مونيوث•
 أستاذ في القانون، جامعة باريس الولى، علي مزغني•

 استراحة11:30 – 11:00

: وضع النظام القضائي13:00 – 11:30

 العميد السابق للمحامي، عبد الستار بن موسىالرئيس: 
)ALTTرئيسة المعية التونسية لقاومة التعذيب (، راضية نصراويالقررة: 

بشاركة:
عميد الحامي، عبد الرزاق الكيلني•
 )AMTرئىيس جىمعية الىقضاة الىتونسىيي (، أحمد الرحموني•
    )FIDHللفدرالية الدولية لقوق النسان ( الرئيس الفخري، باتريك بودوان•
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ما هي سبل ضمان قيام التحول الديقراطي؟

  رئيس البرلان الوروبي، جيرزي بوزيك: مقدّمة، 15:30 – 14:30

: بعض التجارب في مجال التحول الديقراطي17:00 – 15:30

تارب وشهادات من بلدان مختلفة 

    )FIDHللفدرالية الدولية لقوق النسان ( الدير العام، أنطوان برنارالرئيس: 
أستاذ جامعي، حمادي الرديسيالقرر: 

بشاركة:
صحافي (المهورية التشيكية)، آدم سيرني•
)بيرو (الركز الدولي للعدالة النتقالية"، "الىقيقة والىذاكىرةبرنامج مىديىر ، دواردو غونزاليسإ•
رئيس منظمة "فياسنا"، الرابطة البيلروسية لقوق النسان، ألكسندر بيالياتسكي•

 استراحة17:30 – 17:00

: بعض التجارب في مجال التحول الديقراطي (تابع)18:30 – 17:30

   )CNLTالجىلس الىوطىني للحىريىات فىي تىونىس (، عمر الستيريالرئيس: 
 مدونة، أميرة يحياويالقررة: 

بشاركة:
أخصائي في العلوم السياسية، جامعة السن الثاني في الدار البيضاء، محمد توزي•
)CIHRS (مركز القاهرة لدراسات حقوق النسان، عيسى محمد حسن•
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2011 مارس/آذار 19سبت ال
فىندق الشىيراتىون 

) 1080 – تونس قرطاج سيدكس 345(شارع الامعة العربية - ص.ب. 

شروط التحول الديقراطي:

 الىىرئىىيسة الىىسابىىقة لىىمهوريىىة تشيلي، وكيلة المىىي الىىعام لىىلم التحىىدة، الىىديىىرة الىىتنفيذيىىة لهىىيئة، مىىيشال بىىاشىىليه: 9:30 – 9:00
الم التحدة للمرأة.

9:30 – 11:00:

 الىىعقوبىىاتأي سىىىبل؟ فىىىرض طىىريىىقة وبىىىىأي الضىىىرار: الىىىتعويىىىض عىىىن الىىىىقيقة ووإظىىىهار   والقىىرار بىىوجىىودهىىمالىىضحايىىاتىىديىىد 
.دوليةالمساعدة الستعانة بهيئة مخصصة وبالو القضائينظام الات وإعادة بناء الجتمع السياسي: دور وقدر

الوروبي لبرلانفي ا اللجنة الفرعية لقوق النسان ةرئيس، هاوتالهايدي الرئيسة: 
 )، جىىمعيةREMDHعضوة في اللجنة الىىتنفيذيىىة للشىىبكة الوروبىىية – الىىتوسىىطية لىىقوق النىىسان (، مىاغىالىي تىيلالىىقررة: 

 )ACSURالىتعاون مىع الىنوب – أكىسور (

بشاركة:
 الحداث والتجاوزات التي حدثت في الفترةرئيس اللجنة الوطنية لتقصي القائق حول ، توفيق بودربالة•

  الخيرة
اللجنة الوطنية لتقصي القائق حول مسائل الرشوة والفسادرئيس ، عبد الفتاح عمر•
  )ICTJ( الركز الدولي للعدالة النتقالية مدير منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا،، حبيب نصار•
)CNDH-Maroc – الغرب (لقوق النسانوطني رئيس الجلس ال، اليزميإدريس •

 استراحة11:30 – 11:00

11:30 – 12:30:

؟الدولي الجتمعات سؤوليمالتوقعات وهي من الجتمع الدولي؟ ما أي توقعات نرجوها 

 )، عضو في الىىلجنة الىىتنفيذيىىةLDHالىىرئىىيس الفخىىري للرابطة الىىفرنسىىية لىىقوق النىىسان (، مىيشال تىوبىيانىارئىىيس الىىلسة: 
  )REMDHلشىبكة الوروبىية – الىتوسىطية لىقوق النىسان (في ا

 جىامىعة إلىهام الىرزوقىيةمدير، سعاد التريكيالقررة: 

بشاركة:
(في انتظار التأكيد)مثل التاد الوروبي •
يناشط يقراطي وسفير تونس، خميس الشماري•
)UPMالفرنسي الىسؤول عىن شىؤون التىاد من أجىل الىتوسىط (السفير سيرج تيل، •
 (في انتظار التأكيد) مثل مفوضية الم التحدة لقوق النسان•

)REMDHرئيس الشىبكة الوروبىية – الىتوسىطية لىقوق النىسان (، : كلمة الختتام، كامل الندوبي12:30

 تيحوسىىي. 2011 مىىارس/آذار 20 الحىىد و19السىىبت سىىيتم عىىقد حىىلقة دراسية حول منظمات الىىجتمع الىىدني الىىتونسىىي فىىي يىىومىىي 
. مشتركة عملالتحول الديقراطي ووضع استراتيجية هذه الفترة من فرصة لتناول دور الجتمع الدني فيهذا اللقاء ال

 علمإوسىائىل ال بىىركىىز اسىىتقبال  التىىصال، يُىرجىىمىىزيىىد مىىن الىىعلومىىاتل. لوسىىتكون هىىذه الىىلقة مىىفتوحة أيىىضاً أمىىام وسىىائىىل العىىلم
 )democratietunisie@gmail.comعنوان بريد إلكتروني: (الشتل ولدن توليب غفي بهو فندق 
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)REMDH) والشبكة الوروبية - التوسطية لقوق النسان (FIDHنبذة عن الفدرالية الدولية لقوق النسان (

)FIDHالفدرالية الدولية لقوق النسان (
الرئيسة: السيدة سهير بلحسن
http://www.fidh.org/

 الىىقوق الىىنصوصسىائىر مىىن أجىىل احىىترام  بىىشكل فىىعليهىىي مىىنظمة غىىير حىىكومىىية تىىعمل ) FIDHلىىقوق النىىسان (الىفدرالىية الىدولىية 
.1948في العام العلن العالي لقوق النسان عليها في 

 حىىقوقتىىعنى بىىالىىدفىىاع عىىن أقىىدم مىىنظمة دولىىية فهىي بىالىتالىي ، 1922عىىام الفىىي ) FIDHلىىقوق النىىسان (الىفدرالىية الىدولىية  تىأسسىت
.النسان

 خلل مىىنوالىىقارات. مىىن مىىختلف  حىىقوق النىىسان لىىلدفىىاع عىىن طىىنيةة ومىنظم FIDH( 164لىىقوق النىىسان (الىفدرالىية الىدولىية تىىضمّ 
 الىفدرالىيةتىىقوم .  بىلد فىي الىعالىم100ثىر مىن ) حىالىياً فىي أكFIDHلىىقوق النىىسان (الىفدرالىية الىدولىية تىتواجىد لىىها، الىتابىعة رابىطات ال
 ؤمّن صىلة الىوصل بىي هىذه الىرابىطات والىجتمع الىدولىي،وتالىنضوية تىت لىوائىها لىرابىطات دعىم الجىراءات الىتي تتخىذهىا اتنسىيق وب

.الكومية الدولية الحافلغيرها من فريقي وجامعة الدول العربية وأوروبي والتاد الأم التحدة والتاد الأالمثل 

 الىىىتي تىىىطال هىىىذهانىىتهاكىىات رصىىىد الحىىالىىة حىىقوق النىىسان و مىىراقىىبةالىىرابىىطات الىىنضويىىة تىىت لىىوائىىها، تىىقوم الىىفدرالىىية بشىىىبكة بىىىفضل 
 حىىىزبىىىية وغىىىير طىىىائىىىفية غىىىىيرمىىىىنظمة هىىىىىي  )FIDHلىىىىقوق النىىىىسان (الىىىفدرالىىىية الىىىدولىىىية إن الىىىجتمع الىىىدولىىىي. حىىذيىىر وإبىىلغ تالىىىىقوق و

.ومستقلة عن أي حكومة

)REMDHالشبكة الوروبية – التوسطية لقوق النسان (
الرئيس: السيد كامل الندوبي

http://www.euromedrights.org/ar

  مىن مىنظمات تىعنى بىالىدفىاع عىضوا80ًشبكة مىكونىة مىن أكىثر مىن  هىي )REMDHالشىبكة الوروبىية – الىتوسىطية لىقوق النىسان (
.   بلداً في النطقة الوروبية - التوسطية30يتوزعون على عن حقوق النسان ومؤسسات وأفراد، 

 ، كىىاسىىتجابىىة لعىىلن بىىرشىىلونىىة وتىىأسىىيس1997 فىىىىي الىىىىعام )REMDH الشىىىىبكة الوروبىىىىية – الىىىىتوسىىىىطية لىىىىقوق النىىىىسان (تىىأسسىىت
 ). يىىلتزم أعىىضاؤهىىا بىىالىىبادئ الىىعالىىية لىىقوق النىىسان ويىىؤمىىنون بىىقيمة الىىتعاون والىىوار عىىبرPEMالشىىراكىىة الوروبىىية - الىىتوسىىطية (

   الدود وضمنها. 
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بعض العلومات العملية

جهات اتصال لوسائل العلم 

 +REMDH(: 207 77 10 10 20شيماء أبو الير، مسؤولة إعلمية في الشبكة الوروبية – التوسطية لقوق النسان (
(العربية والنكليزية)

+FIDH(: 94 42 28 72 6 33آرتور مانيه، مسؤول إعلمي في الفدرالية الدولية لقوق النسان (
(الفرنسية والنكليزية والسبانية)

 وسىىيكونالىىلقة الىىدراسىىية. إطىىلعىىكم عىىلى سىىير تىوجىيهكم ومىىن أجىىل فىىي بىىهو الىىفندق كىون هىنالىك مىركىز اسىتقبال لىوسىائىل العىلم سىىي
م.وصولكهناك لدى  كماستمارة تسجيل في انتظارهنالك 

. في أفضل الظروفكممقابلتفي تصرفكم لكي تتمكنوا من إجراء وسائل العلم قاعة مخصصة لك لهناكما سيكون 

 سهىىىيرحىىضور فىىي فندق الشىىتل (تىىونىىس)، ب ًصىباحىا00:11 الىىساعىىة /آذار فىىىيمىىارس 21الثىىني نىىهار وسىىيتم عىىقد مىىؤتىىر صىىحفي 
  الوروبية - التوسطية لقوق النسانمل الندوبي، رئيس الشبكةاوك) FIDHلقوق النسان (الفدرالية الدولية ة بلحسن، رئيس

)REMDH( . دور الىىجتمعلىىعرضوسىىتتم السىىتفادة مىىن هىىذا الىىدث لجىىراء تىىقييم سىىريىىع لىىا تخىىلل هىىذه الىىلقة طىىوال الىىثلثىىة أيىىام  
.الدني في هذه الرحلة من التحول الديقراطي

 يُىىىرجىىىى مىىىنكم تىىىأكىىىيد حىىىضوركىىىم لىىىلمشاركىىىة فىىىي تىىىغطية حىىىفل الفىىىتتاح والىىىؤتىىىر الىىىصحفي عىىىبر رسىىىالىىىة إلىىىكترونىىىية عىىىلى الىىىعنوان الىىىتالىىىي:
democratietunisie@gmail.com

بدعم من:
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