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  مقدمة

            ً                      ، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق       )              الفريق العامل  (                                                      قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          -  ١
  .     ٢٠٠٨         أبريـل    /          نيـسان    ١٨    إىل     ٧                            دورته األوىل يف الفترة من            بعقد     ،      ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨       املؤرخ     ١ / ٥        اإلنسان  

           معايل وزير                        وقد ترأس وفد تونس       .     ٢٠٠٨      بريل   أ /        نيسان  ٨                   ثالثة املعقودة يف                   يف اجللسة ال                      عراض املتعلق بتونس            وجرى االست 
                  جلـسته الـسابعة       يف       تـونس                                                واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق ب        .               البشري التكاري           السيد                      عدل وحقوق اإلنسان،    ال

   .    ٢٠٠٨      أبريل  /    يسان   ن  ١٠          املعقودة يف 

  )                  اجملموعة الثالثيـة     (          التالية      قررين  امل       جمموعة                               ، اختار جملس حقوق اإلنسان          ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ٢٨    ويف    -  ٢
   .                                البوسنة واهلرسك، والصني، وموريشيوس   :    تونس                       لتيسري االستعراض املتعلق ب

   :               اض املتعلق بتونس            ن أجل االستعر                        ، صدرت الوثائق التالية م ١ / ٥                 من مرفق القرار   ١٥     ً         ووفقاً للفقرة   -  ٣

   ؛ )A/HRC/WG.6/1/TUN/1   ) ( أ (  ١٥     ً          وفقاً للفقرة               تقرير وطين مقدم   ) أ (

   ) ب (  ١٥                                                     ً                               جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                    ) ب (
) A/HRC/WG.6/1/TUN/2(  ؛    

    ).A/HRC/WG.6/1/TUN/3   ( ) ج (  ١٥                                ً        املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            موجز أعدته    ) ج (

            وإيطاليـا،                      أملانيا، وآيرلندا،            األردن، و            ً     أعدهتا سلفاً       ئلة س                                  ن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أ         ع   ُ               وأُحيلت إىل تونس    -  ٤
                   وآيرلندا الشمالية،                                                                                                      والدامنرك، وجيبويت، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، والتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى          

   .                            ارجية لالستعراض الدوري الشامل           الشبكة اخل     ة على  ئل           على هذه األس             وميكن االطالع  . ا      وهولند

   موجز مداوالت عملية االستعراض-     ًأوال 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

ّ              ، قّدم وزير ال       ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان  ٨                        ة الثالثة املعقودة يف            يف اجللس   -  ٥      معايل    ،      تونس   يف                      عدل وحقوق اإلنسان       
    ّ                                                                     وذكّر الوزير بأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كانت قد نظرت منذ             .        الوطين                         التكاري، تقرير تونس        البشري       السيد  

                                    الفريق العامل املعـين باالسـتعراض                                                                                بضعة أسابيع يف تقرير تونس الدوري اخلامس ورحب باملناقشة اليت أجراها            
                وأكـد الـوزير     .              ع لألمم املتحدة                                                 خبصوص مسامهات تونس يف آليات جملس حقوق اإلنسان التاب               الدوري الشامل 

                                                        ّ                                                        استعداد تونس للتعاون يف جمال حقوق اإلنسان مع مجيع اآلليات وذكّر بأن تونس، منذ أن نالت استقالهلا، قـد                   
َ                                         وأُشَري باخلصوص إىل أن تونس قد ألغت الرق يف عام   .           ً  ّ                   بذلت جهوداً جّبارة يف ذاك اجملال    ّ          ً    وصّدقت تقريباً     ١٨٤٦  ُ     

                                         ً  وترى تونس يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عمليةً   .                               والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان                       على مجيع الصكوك اإلقليمية
   .                        مستمرة تتطلب تضافر اجلهود
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                                                         ّ                                                  وأبرز الوزير كذلك التزام تونس بأن تساهم بطريقة موضوعية وبّناءة، عند حبث تقريرها ومتابعتـه، يف                  -  ٦
          ، الـذي      ٢٥١ /  ٦٠                               وردت يف قرار اجلمعية العامة                                                                  تعزيز أساليب وأهداف آلية االستعراض الدوري الشامل كما         

           ويف ضـمان     "            الالانتقائية                     العاملية واملوضوعية و         مببادئ                                          ، عند النظر يف قضايا حقوق اإلنسان،               االلتزام      أمهية   ب "ُ   ِّ     ُيسلِّم  
                                    وجزمت تونس، يف مقدمـة التقريـر          ".                           التعاون واحلوار احلقيقي     أي   مبد     على                              تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           قيام   "

                                  تعزيز واحترام حقـوق اإلنـسان        على                  مبواصلة العمل      ها      التزام     على        كذلك            ستشهد       ٢٠٠٨     سنة   "          هبا، بأن           املتعلق  
ُ                                         وتطوير تعاوهنا مع مجيع اجلهات الفاعلة، على الُصعد الوطنية واإلقليمية والدولية                                          وإضافة إىل التدابري واملبادرات      .                                           

                                           وهبذا اإلعالن، أشار الوزير إىل أن تـونس           ".    يدة          قرارات جد                                              ً           الواردة يف هذا التقرير، فإن تونس ستعلن قريباً عن        
                               ً                                                          وأعلم الوزير الفريق العامل أيضاً باعتماد تدابري جديدة هتدف إىل تعزيز عملية محاية وتعزيز حقوق   .               تفي بالتزاماهتا

   :                                                                  اإلنسان وتوطيد التعاون مع هيئات تابعة لألمم املتحدة ومع هيئات إقليمية

   ؛   ِّ                                                    خاصِّني من جملس حقوق اإلنسان ومن اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان                      ِ   قرار تونس استقبال مقررِين    ) أ (

                                        َّ                 مثانية تقارير إىل هيئات األمم املتحدة، ستقدَّم سبعة منها إىل     ٢٠٠٨                         قرار تونس بأن تقدم يف عام    ) ب (
   :                        هيئات منشأة مبوجب معاهدات

                         اخلاص بـاحلقوق املدنيـة                                                                          التقريران الدوريان اخلامس والسادس املتعلقان بتنفيذ العهد الدويل            ' ١ '
           والسياسية؛

                                                                                         التقرير الدوري الثالث املتعلق بتنفيذ االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    ' ٢ '
           أو املهينة؛                                  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

                 ة للقضاء على مجيع                                                                                 التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر املتعلقان بتنفيذ االتفاقية الدولي          ' ٣ '
                       أشكال التمييز العنصري؛

                                                        التقرير الدوري الثالث املتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛   ' ٤ '

                                                                                      التقرير األويل املتعلق بتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال    ' ٥ '
                  يف الرتاعات املسلحة؛

                                                             تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                                           التقرير الدوري الثالث املتعلق ب       ' ٦ '
           والثقافية؛

                                                                                                  التقرير الدوري اخلامس املتعلق بتنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد                 ' ٧ '
  .     املرأة

        ً   تشريعياً                                                    ً                        ً  تدعيم اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفقاً ملبادئ باريس مبنحها مركزاً   ) ج (  
                                        االستقالل بالرأي، وإجراء زيارات فجائية إىل  (                           ً       ً                            وتعزيز استقالهلا الذايت إدارياً ومالياً وعن طريق توسيع صالحياهتا   

                                                                  ، وتطوير وسائل عملها للوقوف ضد انتهاكات حقوق اإلنسان جبميع أشكاهلا؛  .)                           السجون، والطعون الفردية، إخل
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                                        ً                  علق بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل نظـراً لتطـور                                              سحب التحفظات املرفقة بالقانون املت       ) د (  
                                                      التشريعات التونسية ولسن قوانني جديدة تعزز حقوق الطفل؛

                                                                                                  تصديق تونس على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهو                 ) ه (  
   ؛                                        ادة تعزيز مركز املرأة ولصون وتوطيد حقوقها                                             ً             ما يعكس رؤية تونس الواضحة ويدل على بذهلا جهوداً متواصلة لزي

                                                                 املوافقة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري؛   ) و (  

                                  فرئيس الدولة كان قد أعلن على        .                                                        وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق األشخاص احملكوم عليهم هبا           ) ز (  
                                 ً                    ض ملفات احملكوم عليهم باإلعدام دورياً يف إطار إجراء ختفيف  ُ      وُتستعر  .                     ً        ٍ          املأل أنه لن يوقع أبداً على حكمٍ باإلعدام

             حكم اإلعدام؛

             ويأيت ذلك يف     .                  ّ                                                            موافقة تونس املبدئّية على السماح ملنظمة رصد حقوق اإلنسان بزيارة السجون             ) ح (  
           اتفـاق مت                                                                                                         سياق تعاوهنا مع املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة اللجنة الدولية للصليب األمحر، بعد إبرام               

   ؛    ٢٠٠٥      أبريل  /                    التوقيع عليه يف نيسان

                                                                                             قرار تونس إنشاء مؤسسة مرتبطة باملنسق العام حلقوق اإلنسان ومكلفة مبتابعة توصيات هيئات                ) ط (  
   .                              املعاهدات وتشجيع تنفيذها الفعلي

ّ                       والحظ الوزير أيضاً أن التقرير الوطين قد صيغ بعد مشاورات واسعة ضّمت مجيع أصحاب املصلحة ذ  -  ٧    وي                 ً                                            
      ً      وجواباً على   .                                                                                الصلة ومنظمات غري حكومية خمتلفة، مبا يف ذلك حمامون وصحفيون وغريهم ممن ميثلون اجملتمع املدين

       ُ       َّ  ً                                                                                  أسئلة طُرحت مقدَّماً، ويف معرض جوابه على سؤال طرحته اململكة املتحدة بشأن مسامهة اجملتمع املدين يف صياغة     
          ويف إشارة    .                                      ُ                           نظمات غري احلكومية اليت متت استشارهتا قد أُرفقت بتقرير الدولة                                                         التقرير، أشار الوزير إىل أن قائمة بأمساء امل       

      ١٩٩٣                                                            ُ                                                      إىل األسئلة املتعلقة حبقوق املرأة، أكد الوزير أمهية التعديل الذي أُجري على جملة األحوال الشخـصية يف عـام                    
                     املساواة يف إدارة                   جال وعلى أمهية                                                                                      والذي ألغى تعدد الزوجات والتطليق وشدد على التساوي يف احلقوق بني النساء والر            

                      ً                                                                           وسلط الوزير الضوء أيضاً على التقدم احملرز يف جمال تعليم البنات، خاصة يف املستويني االبتدائي                 .            شؤون األسرة 
          ً           ُ                                                                    وأبرز أيضاً اجلهود اليت ُبذلت يف سبيل ضمان تعزيز ومحاية حقوق املرأة بالرغم من احملاوالت اليت قامت   .         والثانوي

                                                                     وخبصوص سؤال األردن عن املساواة بني اجلنسني والفرص املتاحة للنـساء             .                     ماعات لتحقيق العكس             هبا بعض اجل  
                                                                                                              لالضطالع مبناصب املسؤولية، شدد الوزير على أن هناك نسبة مئوية مرتفعة من النساء اللوايت يشغلن مناصـب                 

     يف    ١٥ (                 ناصب يف احلكومة             ويشغلن م   )            يف املائة    ٦٠ (         وطبيبات    )            يف املائة    ٥٢ (                              مسؤولية حيث يعملن كمدرسات     
ّ                كما أكّد الوزير أن حنو    ).          يف املائة  ٢٠ (                     أو يف احلقل الدبلوماسي   )          يف املائة  ٢٥ (                    ويف اجمللس الدستوري      )      املائة       ٤٠    

                                                                      وفيما يتعلق باالمتثال ألحكام اتفاقية حقوق الطفل، الحظ الوزير أن            .                                          يف املائة من طالب املدارس هم من النساء       
                                                     وأبرز يف ذلك الصدد أن جلنة حقوق الطفل الحظت مع            .            ً     ً           كل طفل متتعاً كامالً باحلياة                            تونس تسعى لضمان متتع     

   ّ                      ً                          وذكّر كذلك بأنه صار مـسموحاً للبنـات واألوالد           .                                                         التقدير التقدم احملرز يف جمال تعزيز ومحاية حقوق الطفل        
   .       الطفل                                                 وبأن تونس بصدد النظر يف سحب حتفظها على اتفاقية حقوق  )      سنة  ١٨ (                   بالزواج يف نفس السن 
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   ّ             ً                                                                                       وذكّر الوزير أيضاً بأن تونس قد حظيت لسنوات عديدة باعتراف هيئات دولية، كصندوق النقد الدويل،                 -  ٨
       والحـظ    .                  ً      ً       ً ُ                                                                    باعتبارها اقتصاداً ناشئاً ومنوذجاً ُيحتذى يف ما يتعلق بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      

                       يف املائة رغم الظـروف   ٥                                    طقة األفريقية حيث إن ثروته تنمو مبعدل                                               الوزير أن تونس بلد يتمتع بقدرة تنافسية يف املن  
                                     ويف إشارة إىل مسألة عقوبة اإلعدام، أبرز   .                                                                     االقتصادية السلبية، وأن معدل الفقر فيها قد تراجع بشكل كبري منذ االستقالل

                   ، وأكد التزام رئيس     ١٩٩٩       نذ عام                                       ّ  وأشار كذلك إىل أن هذه العقوبة مل تصدر قطّ م  .                                    الوزير إلغاء هذه العقوبة حبكم الواقع
                                املتحدة والدامنرك وكندا والسويد     ً                                  ورداً على السؤال الذي طرحه كل من اململكة  .                                  الدولة مبواصلة السري على هذه الطريق

                                                                                                                     بشأن حرية التعبري والرأي، مبا يف ذلك التدابري املتخذة إللغاء القيود املفروضة على إنشاء أحزاب سياسية ومنظمات                 
                                                                                                           شار الوزير إىل أن هناك تسعة أحزاب سياسية يف تونس، ستة منها ممثلة يف جملس النواب وتشارك يف عمله                            مدنية، ا 

                                                            كما أشار الوزير إىل أنه مل يتم االعتراف ببعض األحـزاب             .                    ً                                   التشريعي وتؤدي دوراً يف الرقابة اليت ميارسها الربملان       
                                                               ة تلتزم، من أجل تشجيع التعددية السياسية، بتغيري العملية                                       وشدد على أن احلكومة التونسي      .              َّ          جملرد أهنا مل تسجَّل بعد    

   .                          ً                                    االنتخابية على حنو يضمن متثيالً أفضل يف جملس النواب ويف اجملالس البلدية

                                                                                               وفيما خيص متابعة التوصيات السابقة اليت قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن حرية التعبري والرأي،   -  ٩
                                    وأفاد على اخلصوص بأن بعض الشروط        .                                             يل جملة الصحافة لضمان قدر أكرب من احلرية                                  أعلن الوزير أنه جرى تعد    

             وأبرز الوزير   .                                                                ً                        واملتطلبات املتعلقة بالرقابة قد ألغيت وأن إصدار الصحف مل يعد خاضعاً إلجراءات اإليداع القانوين
       ً        وتعقيباً علـى    .                التعبري يف تونس    ً                              ً                                           أيضاً كثرة عدد الصحف املتداولة حالياً يف البلد مما يدل على مدى ممارسة حرية         

َ                                                                        ً                                     سؤال ُموَجه من أملانيا عن حظر التعذيب، شدد الوزير على أن القانون التونسي حيظر صراحةً أي فعل من أفعال                      ُ      
  .                                                                             ً                  التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية، ويعاقب أي شخص يكون ضالعاً يف مثل تلك األفعال

       ُ   َّ                                                                                بالسجن ُتوقَّع على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يف حالة إدانتهم بالضلوع يف أفعال                      ً          ً     ومضى قائالً إن أحكاماً     
ّ                         وأشار كذلك إىل أن سبل اجلرب أتيحت ملن برهنوا على أهنم تعّرضوا للتعذيب              .      تعذيب                       وقال كذلك إن اجلهود      .                                                    

   .        ال تعذيب                                                                   متواصلة لضمان مقاضاة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني الذين يرتكبون أفع

    ً                                                                                                   ورداً على سؤال طرحته إيطاليا، أشار الوزير إىل أن تونس تعتزم سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقـوق                   -   ١٠
                                                                                                               الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والحظ أن البلد شرع يف تنفيذ إصالحات هتدف إىل                  

                                                     كول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد                                              توطيد االتفاقيتني وأنه يفكر يف االنضمام إىل الربوتو
ّ                                  ّ                                                        أّما فيما خيص العنف ضد األطفال، فقد ذكّر الوزير بأن العنف موجود يف تونس مثلما هو موجود يف سائر   .      املرأة  

       وي عن                                                                     ً                              وأشار إىل أن هناك آلية داخل وزارة شؤون املرأة والطفولة وأنه جيري حالياً إعداد تقرير سن                 .        اجملتمعات
                                         ً  وباإلضافة إىل ذلك التقرير، فإن القضاة عموماً   .                                                            هذه املسألة بالتعاون مع اجملتمع املدين من املنتظر تقدميه إىل الربملان

                                                                                                        والقضاة املكلفني بشؤون األطفال مؤهلون ألخذ مجيع االحتياطات الضرورية حلماية النساء واألطفال ولـضمان              
                            ً     ً                                              وزير بأن تونس ملتزمة التزاماً تاماً بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان وتعي               ّ      وذكّر ال   .                            املتابعة على النحو املناسب   

                                                                                                                أن الوفاء هبذا االلتزام يقتضي مضاعفة جهودها اجلارية وحتقيق توازن ثابت بني اإلرادة السياسية وجمتمع مـدين                 
                  وحىت تتسىن جماهبة تلك   .                                                                             عاقد العزم، والتحديات احلقيقية النامجة عن استشراء اإلرهاب والتعصب الديين والتطرف

                                                                 ُ                                                التحديات دون املساس حبقوق اإلنسان، أبرز الوزير أنه من املهم لتونس أن ُيعلن اجملتمع الدويل تضامنه يف جمال                  
   .                       تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -  باء

     ً                                           وفداً ببيانات أثنوا فيها على الوفـد الرفيـع     ٦٥      ، أدىل              تقدمي التقرير          أعقب       الذي                 احلوار التفاعلي      خالل    -   ١١
ّ    املستوى الذي مثل تونس وعلى جودة العرض والتقرير الوطين املقّدمني                                                        .   

ّ                                                                                                  ونّوهت الكويت بسعي تونس الدائم يف جمال حقوق اإلنسان ومبستوى التعاون الذي تبديه على الصعيد                 -   ١٢   
                                  والحظت الكويت باهتمام التـدابري       .                       خمتلف أصحاب املصلحة                                                   الدويل، مبا يف ذلك مع هيئات األمم املتحدة ومع        

  ُ                  وطُرح سؤال بـشأن      .                                                                                       اجلديدة اليت اختذهتا تونس ورحبت بإنشاء اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية           
   .                                               التدابري املتخذة من أجل تعزيز استقاللية تلك اللجنة

              ً      ِ َ                            اعتمدت دستوراً يعزز ِقَيم املـساواة والعدالـة                                                والحظت فلسطني أن تونس كانت يف طليعة الدول اليت     -   ١٣
  .                                                                                                            واحلرية وامتدحت ما أبانت عنه تونس من التزامات دولية بتصديقها على صكوك عدة تتعلق حبقوق اإلنـسان                

                ً                                                                                         وطرحت فلسطني سؤاالً على تونس بشأن التطورات اإلجيابية اليت طرأت على وضع املرأة وطلبت إىل تونس أن                  
   .                    ً                       جعلت ذاك التقدم ممكناً، ال سيما يف جمال الصيدلة                 تشرح التدابري اليت 

                                                                                                     والحظت باكستان النظام الدميقراطي التعددي القوي القائم يف تونس واحلرية اليت تنعم هبـا وسـائط                  -   ١٤
                                                                                                               اإلعالم والدور احلاسم الذي تؤديه اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، والنظام القضائي، واجلهـود               

                  ً       والحظت باكستان أيضاً مـع    .                                                                     يف سبيل ضمان حقوق املرأة والطفل واحلق يف العمل والقضاء على الفقر             املبذولة
        وشـددت    .                                                                                                       التقدير تفاعل تونس مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك أثناء انعقاد مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومـات              

                                          سبيل نشر رسالة اإلمشال واإلدماج داخل                                                                             باكستان على ما تبديه تونس من تسامح وعلى ما تبذله من جهود يف            
                           َّ ُ                                                                      وطرحت باكستان سؤالني تعلق أوَّلُهما بالتدابري اليت اختذهتا تونس يف كفاحها ضد اإلرهاب والتطرف                .       جمتمعها

ُ                                        والكراهية العنصرية مع االهتمام يف الوقت نفسه بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وثانيُهما بالسبيل الذي انتهجته                                                                                          
   .                                     اطي مع التحديات النامجة عن آثار العوملة           تونس يف التع

                                                                              ٌ                    والحظت الفلبني أن ممارسات تونس الفضلى يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف عصر العوملـة مثـالٌ                   -   ١٥
                          املتعلق بتنظيم السجون      ٥٢-     ٢٠٠١                                                                   وطلبت إىل وفد تونس أن يقدم معلومات إضافية عن القانون رقم              . ُ      ُيحتذى

                 ً      وطرحت الفلبني أيـضاً      .                                                       لقانون وأثره على إدارة السجون وعلى حالة السجناء            ً                          وخاصةً السمات البارزة لذلك ا    
                  وطلبت كـذلك إىل      .                                             الذي يرد يف كتب التربية الدينية يف تونس         "                        عصر التنوير يف أوروبا    "    ً               سؤاالً بشأن موضوع    

            ك املوضـوع                                                                                                        الوفد التونسي شرح العالقة بني هذا املوضوع والتربية الدينية والغرض أو القصد من وراء جعل ذل               
   .    ً                                    ً                             جزءاً من التربية الدينية عوض أن يكون جزءاً من مادة التاريخ أو الفلسفة

                                                                                                        وأثنت تشاد على تونس ملا تبذله من جهود كبرية يف تعزيز ومحاية احترام حقوق اإلنسان بوجـه عـام                     -   ١٦
                         فية ضمن رؤية إمنائيـة                                                                                         واحلق يف املساواة بوجه خاص، واحلق يف احلياة، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا           

                  ِّ   ّ                                                                                  والحظت تشاد أهنا تقدِّر أّيما تقدير ما حققته تونس من إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان منذ استقالهلا                   .      شاملة
                       وأشارت كذلك إىل تعدد      .           ً                                                     والحظت أيضاً أن تونس قد عملت على ترسيخ التعددية السياسية           .                وحىت يومنا هذا  

                       ً                                            صحافة، والعمل املشجع جداً الذي تقوم به املنظمات غري احلكوميـة                                                   األحزاب السياسية يف تونس وإىل حرية ال      
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                              وحثت تشاد تونس على مواصلة       .                                                                              واجلهود الرامية إىل تعزيز التضامن الدويل، واإلجراءات املتخذة الجتثاث الفقر         
      بعض                 وأبرزت تشاد أن    .                                                                                     العمل على تعزيز حقوق اإلنسان ليس يف تونس فحسب وإمنا يف جمموع القارة األفريقية             

                          ً                                                                                     أوجه القصور قد تظهر أحياناً عندما تواجه الدولة الكثري من العقبات ودعت تونس إىل ضمان احترام حقـوق                  
ّ                                    وأشارت يف ختام كلمتها إىل أنّ الّدعم واملساعدة الفنية املقّدمني من اآلخرين ينطويان               .               ً     ً   اإلنسان احتراماً كامالً                          ّ    ّ                          

ّ                             دائماً على فوائد ّمجة يف سبيل توطيد القيم العامل    .              ية حلقوق اإلنسان     ً           

                                                                                                       وأعربت اململكة العربية السعودية عن تقديرها القتناع تونس بأنه ال ميكن محاية حقوق اإلنسان بطريقة                 -   ١٧
                                                                                                                 انتقائية، وأكدت على العمل الذي قامت به تونس ومن ضمنه التعديالت الدستورية الرامية إىل تعزيـز حقـوق                  

  .                                                                ك الدولية اليت صدقت عليها تونس تعلو على قـانون البلـد                                                ورحبت العربية السعودية بكون الصكو      .       اإلنسان
                                                                                               وأوصت بتسليط الضوء على تلك اإلجنازات والحظت باهتمام استعراض والية اهليئة العليـا حلقـوق اإلنـسان      

   .                                  ُ                                  وسألت يف هذا الشأن عن التدابري اليت سُتتخذ بغية ضمان احترام مبادئ باريس  .                واحلريات األساسية

                                                                              الروسي على النهج اجلاد الذي سلكته تونس يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وعلى التزامها            وشدد االحتاد   -   ١٨
                                                                                               بضمان القيم الدميقراطية األساسية وكذلك اخلطوات التسع اليت اختذهتا تونس يف سبيل حتسني تعاوهنا مع آليـات   

                                  سي على أن املنظمات غري احلكومية                       وأكد االحتاد الرو    .                                                         الدفاع عن حقوق اإلنسان واهليئات التابعة لألمم املتحدة       
     وطلب   .                                                                         ٌ                   العاملة يف جمال حقوق اإلنسان تتمتع بدعم احلكومة التونسية وقد تبني أن تلك جتربةٌ مفيدة لبلدان أخرى
   .                                                   َّ                                     إىل الوفد تقدمي مزيد من املعلومات بشأن الكيفية اليت يقدَّم هبا ذلك الدعم إىل املنظمات غري احلكومية

                                           من اللجنة املعنية بالقضاء على مجيـع            ٢٠٠٢                                       إىل املالحظات اخلتامية املعتمدة يف عام                         وأشارت سلوفينيا     -   ١٩
                                                                                                                     أشكال التمييز ضد املرأة اليت أعربت عن القلق بشأن انعدام سبل االنتصاف القانونية أو القرارات الصادرة عـن                  

                         كثيف بـرامج التثقيـف                                    ولذلك السبب، أوصت اللجنة بت      .                                                   احملاكم اليت تقر حق النساء يف التعويض عن الضرر        
                                                                                                                 والتدريب على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بغية إذكاء وعي القضاة واحملامني واملـوظفني                 

ّ                                              ْ           واستفسرت سلوفينيا عّما إذا كان قد بدأ بالفعل تنفيذ هذه الربامج، وإنْ كان       .                                   املكلفني بإنفاذ القوانني باالتفاقية                       
             كما أشـارت     .                                    ًَ                                لوفد يستطيع تقدمي معلومات أكثر تفصيالًَ بشأن كيفية القيام بذلك                                     األمر كذلك، ما إذا كان ا     

                                                                                                                  سلوفينيا إىل قلق اللجنة من تدين مستوى مشاركة النساء يف القوة العاملة، مبا يف ذلـك يف القطـاع اخلـاص،                     
ّ                                                                                     واستفسرت عّما إذا كانت احلكومة التونسية قد اعتمدت بالفعل تدابري مناسبة لضمان حصول ال                             نساء على عمل             

   .                                                                                            مأجور على قدم املساواة مع الرجال وما مدى فعالية التدابري يف الواقع العملي إذا كانت قد قامت بذلك

                                                                                                  والحظت الصني مع التقدير اإلجنازات اليت حققتها تونس يف جمال حقوق اإلنسان وما اختذته من تدابري                  -   ٢٠
      ً               ّ                                      ء أيضاً على التقدم البّناء الذي حققته تونس يف ميدان                           وسلطت الصني الضو    .                                  جديدة لتعزيز محاية حقوق اإلنسان    

                                                                                                    احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف احلق يف التنمية، وكذلك على تعاوهنا مع هيئات 
      يمـا    وف  .                                                                                                  معاهدات حقوق اإلنسان ومع جملس حقوق اإلنسان والتزامها مبتابعة التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان            

                                                                                                 خيص مسألة آثار العوملة والعالقة بني حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية، سألت الصني عن الكيفية اليت ميكن هبا، 
   .                                                          على حد رأي الوفد، تعزيز التعاون االقتصادي من أجل تنمية تونس
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                   الصعيد الـوطين                                                                                            ورحبت اهلند برغبة تونس يف توطيد أواصر التعاون مع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية على               -   ٢١
                                        وأشارت إىل أن اخلطوات اليت قامت هبـا          .                                                                  واإلقليمي والدويل بغرض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على حنو أفضل         
َ                            ً          كما أطَْرت اهلند على تونس لبذهلا جهوداً         .                        ٌ                                          تونس يف اآلونة األخرية دليلٌ على إخالصها وتصميمها يف هذا الصدد           ْ      

                                                           يف مجيع مستويات نظامها التعليمي وكذلك يف وكاالت إنفاذ القوانني                                              شاملة من أجل إدراج دراسة حقوق اإلنسان        
ّ        ً                                                                            ونّوهت أيضاً باحترام تونس للتعددية والتسامح يف كفاحها ضد التحريض على الكراهية العنصرية   .                والرعاية الصحية   

                   لقصوى ملكافحة خطر                                                               َ                         وانضمت اهلند إىل النداء الذي وجهته تونس إىل اجملتمع الدويل بأن تعطَى األولوية ا               .         والدينية
                                                                                                                  اإلرهاب وأثنت على ما تبذله تونس من جهود يف سبيل تعزيز دور اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية                  

                                                                                         وسألت اهلند، يف هذا الشأن، عن عمل اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين واستعلمت               .     ً                  متشياً مع مبادئ باريس   
      ٢٠٠٥      أبريل  /    ً                                                  وفضالً عن ذلك، الحظت اهلند مع التقدير االتفاق املربم يف نيسان  .  ا                           عن مدى استقالهلا وحرية قراراهت

               ُ                      ويف ذاك الصدد، طُلب إىل تونس اإلدالء مبزيد   .                                                            مع اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن الترخيص هلا بزيادة السجون
   .                                                                 من املعلومات عن جتربتها يف جمال التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر

                                                                                                         والحظت مدغشقر مع خالص التقدير استثمار تونس يف السياسات واالستراتيجيات االجتماعية الرامية إىل احلد                -  ٢٢
                                                                                                                       من الفقر، والحظت باهتمام آليات التضامن الشاملة اليت تسهم، يف مجلة أمور، يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول                  

                                                             م جتربتها يف النهوض بقيم التضامن وال سيما الصندوق الوطين للتضامن                              وطلبت مدغشقر إىل تونس أن تتقاس  .     ٢٠١٥    عام 
                 ً                                        ورحبت مدغشقر أيضاً بقرار اجلمعيـة العامـة املتعلـق            .                         أكثر من مليون نسمة    -                                        الذي قدم يد العون للعديد من األسر        

ِ                             بالصندوق العاملي للتضامن الجتثاث الفقر يف العامل والذي كانت تونس املباِدرة به، وأوصت تو                                     نس والـدول األعـضاء                                                                      
   .                                                                       مبواصلة العمل على تنفيذه وعلى إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                             ً                                                              وأثنت غانا على التدابري اليت اختذهتا احلكومة مؤخراً واليت ترمي إىل تعزيز اهليئة العليا حلقوق اإلنـسان                   -   ٢٣
ّ                                      ونّوهت كذلك باجلهود املبذولة على الصع       .                 واحلريات األساسية                                                  يد الوطين من أجل جعل أحكام الدستور متمشية          

                                                                                                           مع صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة، وبالتعديالت اليت أجريت يف الفترة األخرية على جملة اإلجراءات                
               ً                 والحظت غانا أيـضاً التطـورات        .                                                                              اجلزائية املراد هبا ضمان احترام حقوق املشتبه فيهم أثناء إجراءات حماكمتهم          

                              كما الحظت غانـا التقـارير        .                                                                     ضمان متتع املرأة حبقوقها ويف زيادة مشاركتها يف عملية صنع القرار                      اإلجيابية يف   
ُ                                                                    الواردة اليت تفيد بأن لتونس، رغم تواضع مواردها، أحُد أنظمة الرعاية الصحية األكثر فعالية وكفاءة يف أفريقيا                                                                   .  

            اإليدز املبلغ  /                          ة بفريوس نقص املناعة البشرية                                                        وأشارت غانا كذلك إىل تراجع األمراض السارية وعدد حاالت اإلصاب
           َ                                                                                    واقترحت أن َتطلب تونس التعاون واملساعدة التقنيني الدوليني الضروريني لتمكينها من دعم جهودها الرامية   .     عنها

                                                                  وقالت غانا إنه من واجب اجملتمع الدويل مساعدة تونس يف حتقيق أعلى املعايري   .                          إىل حتسني نظام اخلدمات الصحية
   .                    ال تعزيز حقوق اإلنسان   يف جم

                                                                                                       والحظت موريتانيا التدابري التشريعية اليت اعتمدهتا تونس يف السنوات القليلة املاضـية هبـدف احتـرام                -   ٢٤
  .                                                                                                               التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان واالمتثال هلا، ال سيما يف جماالت التعليم والـصحة وحقـوق املـرأة                  

                                                    ً     ً                 أجريت إلصالح جملة األحوال الشخصية ولضمان متتع املرأة متتعـاً كـامالً                                              وامتدحت موريتانيا التعديالت اليت   
                                                                             ويف هذا الصدد، طلبت احلصول على مزيد من املعلومات عن الربامج اهلادفة إىل متكني النساء   .                  باملساواة مع الرجل

   .                                                وعن التدابري املتخذة يف سبيل تعزيز دور املرأة والطفل
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                                                                  نس ومسعتها يف جماالت احلكم الرشيد وسيادة القانون واستقالل القضاء                                   والحظت بنغالديش أن سجل تو      -   ٢٥
                                                                                                           وحرية وسائط اإلعالم يستحقان الثناء، وأكدت على التقدم اهلائل احملرز يف اجملالني االجتماعي واالقتـصادي يف                

     يـة                          معظم األهـداف اإلمنائ        ٢٠١٥                                                   والحظت بنغالديش بسرور أن تونس ستحقق حبلول عام           .               السنوات األخرية 
                     ً ُ                                                  ً       ً                            لأللفية وأهنا حققت جناحاً ُتحسد عليه يف جمال حتسني وضع املرأة يف اجملتمع وأحرزت تقدماً ملحوظاً يف احملافظة                  

   .                               على جودة التعليم يف مجيع املستويات

                                                                                                  وأشارت أنغوال إىل انضمام تونس إىل معظم صكوك حقوق اإلنسان، كما أشارت إىل السوابق القضائية                 -   ٢٦
                                          وأثنت على اجلهود اليت بذلتها تـونس يف          .                             َ                     يما يتعلق بنقل اجلنسية إىل اخللَف وحقوق املرياث                         الوطنية، وخباصة ف  

                                                                       ُ                                      مكافحة الفقر، مبا يف ذلك صندوق إنشاء الصندوق الوطين للتضامن الذي يؤثر على ُنظم عديدة للصحة والتعليم             
                           أنغوال احلصول على معلومات عن                          ُ         ً                         وفيما يتعلق باإلصالح الذي أُجري مؤخراً على جملة الصحافة، طلبت   .       والسكن

   .                                                                               مدى تأثري هذا اإلصالح يف حرية التعبري وعن تأثري برامج التعليم يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان

   ن   أ ت                                              وفدها عن تونس هي صورة بلد ذي حضارة عظيمة، والحظ      حيملها               ن الصورة اليت   إ            اليابان       قالت و  -   ٢٧
           ُ                   فتونس، اليت ُتعد بني أكثـر        :                           ً     رة تعكس الواقع التونسي فعالً             هذه الصو                      كان قد أكد أن                يف تونس                السفري الياباين 

                   ً           والحظت اليابان أيـضاً أن       .                                        ُ            ً     ً                        اجملتمعات دميقراطية يف العامل العريب، ما فتئت ُتبدي احتراماً كبرياً حلقوق اإلنسان           
           مكافحـة     ً                                    أوالً، فلئن كانت اليابان تعترف بـأن       .                              مث طرحت اليابان ثالثة أسئلة      .                     ٍ    ً      وضع املرأة يف تونس راقٍ جداً     

             يف الوقت نفسه         االلتزام                                                                                   اإلرهاب مسألة ملحة، فقد سألت تونس عن الكيفية اليت تعتزم هبا حتقيق ذلك اهلدف مع         
  .                            تعزيز حرية تكوين اجلمعيات                                           عن التدابري اليت تعتزم تونس اختاذها ل           ً                   ثانياً، سألت اليابان      .             حقوق اإلنسان          باحترام  

            وإذ اعترفت    .                                                           تنوي هبا تونس تطوير عالقاهتا مع املنظمات غري احلكومية              ً                                      ثالثاً، استعلمت اليابان عن الكيفية اليت     
                                                            ِّ                                                   اليابان بأن سعادة سفري تونس يف جنيف، السيد العبيدي، هو أحد أجلِّ وأنشط السفراء يف جنيف، فإهنا أعربت                  

                     ليابان عن أملها يف            أعربت ا             ويف اخلتام،     .     ً     ً                 ً                    دوراً هاماً يف هذا الشأن نظراً خلربته الواسعة                 ه سيؤدي                     عن يقينها من أن   
   .                                  أن تواصل تونس اإلصالحات اليت استهلتها

                                                                                                     واعترفت اململكة املتحدة بالتقدم احملرز على الصعيد الوطين، وخباصة يف جمال إصالح القوانني املتعلقـة                 -   ٢٨
            أن اململكة   إال  .                                                                                      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك اإلرادة السياسية من أجل االرتقاء حبقوق املرأة

  .                                                                                                           املتحدة أعربت عن قلقها بشأن تقييد حرية التعبري واشتراط تسجيل األحزاب السياسية واملنظمات غري احلكومية            
                                      ً                                                         وأكدت اململكة املتحدة على أهنا أحاطت علماً بالشرح الوارد يف العرض الذي قدمته تونس غري أهنا أوصت تونس 

اً يف مراجعة تلك الشروط                                                                      وصت اململكة املتحدة تونس كذلك بتحديد تاريخ للتصديق علـى            وأ  .        ّ    ّ  ً                            بأن تفكّر ملّي
                                                                                              الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وحثت حكومة تونس بشدة على التعاون بشكل وثيق مع هيئات 

   .                                                                                        حقوق اإلنسان الدولية خاصة فيما يتعلق مبتابعة التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل

              ً                          كما أحاطت علماً بإجنازات تونس يف جمال         .                                                     زامبيا بالعرض الغين باملعلومات وبالتقرير الوطين           ورحبت  -   ٢٩
                ً                                               وسلطت الضوء أيضاً على التدابري املتخذة بغية ضمان اسـتقالل            .                                          حقوق اإلنسان وحثتها على مواصلة جهودها     

   .                                   عمل وسائط اإلعالم وحرية التعبري والرأي
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                                                                ورية باهتمام التدابري اليت اختذهتا تونس يف جمـاالت الـصحة والتعلـيم                                والحظت اجلمهورية العربية الس    -   ٣٠
                                وأوصت تونس بأن تواصل حتقيـق        .                                                      وطلبت احلصول على معلومات إضافية عن هذه القطاعات         .             وحقوق املرأة 

      الصحة                                                                                         إجنازاهتا وتستمر يف هنجها املتماسك إزاء تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان مبا يف ذلك يف جماالت التعليم و
   .                  والنهوض بوضع املرأة

                               ُ                                                                     والحظ املغرب التقدم امللموس الذي أُحرز يف جمال حقوق اإلنسان ويف تنفيذ مبادئ باريس، من مجلـة                   -   ٣١
                                                                                                     أمور أخرى؛ وتنفيذ توصيات هيئات املعاهدات؛ ومسألة التنوع؛ وحصول األسر على السكن؛ واإلصـالحات              

  .                                                             مية االقتصادية؛ وارتفاع معدل االلتحاق باملدارس ومحاية حقوق املرأة                                         السياساتية وما هلا من آثار إجيابية على التن
                                                                                                             وأكد املغرب على ما تبذله تونس من جهود من أجل ضمان احترام اخلصوصيات الدينية واحلضارية؛ وعلى مـا                  

        أمثلة                     وطلب املغرب احلصول على  . ُ  ِ                                                                  ُتبِني عنه تونس من روح تسامح والتزامها بزيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
                                                                                                       ملموسة على حكم صادر عن القضاء يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وعلى معلومات بشأن التدابري املتخذة         

   .                                                                 من أجل القضاء على الفوارق القائمة يف نظام الرعاية الصحية وحمو األمية

                د الوطين خـالل                                                                                          وامتدحت سنغافورة تونس لعقدها مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب املصلحة على الصعي             -  ٣٢
            ، وتعزيـز                                           باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           النهوض                     من جهود يف سبيل               ته تونس     ذل ب           ورحبت مبا     .               صياغة التقرير 

         تتفق مع     ا      إىل أهن     ً  أيضاً                    وأشارت سنغافورة     .     ٢٠١٥                                                         حقوق اإلنسان وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام                 مؤسسات  
                       ي على أي جهود ترمي       قض      ً       ً     ميثل داًء فتاكاً ي                                                 اب والتطرف والعنصرية وتشويه صورة األديان                خطر اإلره    ن   إ               تونس يف قوهلا    

                                                                              سنغافورة الوفد عن التدابري اليت اختذهتا تونس وكذلك عن أية خطوات إضافية                   وسألت    .                           تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       إىل  
   .                                                             ميكن اختاذها على الصعيد احلكومي الدويل ملواصلة التصدي هلذه التحديات

                                                                                                 وشكر وزير العدل وحقوق اإلنسان يف تونس مجيع املتكلمني وأشار إىل أن مستوى احلوار يبني بوضوح                  -   ٣٣
            وفيما خيـص     .                  ً                                                                            رد الفعل اجليد جداً على ما قامت به تونس من إصالحات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                

                                     تحكم فيه عدة عوامل من بينها اإلصالحات،                                                             املسائل املتعلقة بالنهوض بوضع املرأة، الحظ الوزير أن وضع املرأة ت
               ِّ                                                                        ُ                              والنظرة املتنوِّرة للشريعة اإلسالمية، والتفسري السليم لتعاليم اإلسالم، واإلرادة الـسياسية الـيت أُبـديت منـذ                 

                                أما بشأن إدارة الـسجون، أشـار     .            ِ                                               ، وخاصة من ِقبل الرئيس بورقيبة واآلن من قبل الرئيس بن علي      ١٩٥٦     عام  
                                       وفيما يتعلق بالتعاون يف جمال حقـوق         .     ً                       ُ                             ميعاً لكل النصوص ذات الصلة سُيتاح باللغة االنكليزية                        الوزير إىل أن جت   

                                                                                                اإلنسان، فإن تونس ملتزمة بفكرة التعاون بني مجيع الدول، مبا يف ذلك التعاون بني اجلنوب واجلنوب وبني الشمال 
َ                                             ويف إشارة إىل سؤال وَجهته تشاد، أكد الوزير على انفتاح ت            .       واجلنوب                                          ونس وعلى استعدادها لتقاسم جتربتها مع                        

   .                                               ْ                    البلدان األخرى ولالستفادة من جتارب تلك البلدان، إنْ هي أبدت رغبة يف ذلك

                                                                                                            وفيما خيص التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر، أكد الوزير أن هذا التعاون مفيد للغاية وشـدد                   -   ٣٤
               ً                            وهبذه الروح أيضاً، بادرت تونس إىل عقد اتصاالت   .                                                      على ما قدمته اللجنة من مساعدة لتحسني ظروف السجون      

    ً                                         ورداً على سؤال موريتانيا املتعلق بـاملرأة         .                                                              مع منظمة رصد حقوق اإلنسان، ومسحت هلا بزيارة سجون تونسية         
                                       وفيما خيص احلق يف تكوين مجعيات، أكد الوزير   .     ١٩٩٢                                               والطفولة، أشار الوزير إىل اإلصالح الذي أجري يف عام 

                       وإضافة إىل ذلك حتـصل       .                             مجعية تتمتع بدعم احلكومة      ١٠     ٠٠٠                                    ت ال ختضع لنظام الترخيص وأن حنو                  أن اجلمعيا 
                                                  وفيما خيص مسألة الفقر، أشار الوزير إىل أن تونس قـد    .                                                       اجلمعيات ذات املنفعة العامة على دعم مايل من الدولة       
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                           وق الوطين للتضامن الـذي                                                                                    متكنت من مكافحة الفقر عن طريق احلفاظ على طبقة وسطى عريضة وإنشاء الصند            
                                      والحظ الوزير كذلك أن تونس تكافح اإلرهاب   .                                                                يغطي بنشاطاته مناطق ال تتوفر فيها شروط االستثمار التقليدية       

                                          ومهما تكن خطورة اجلرمية املرتكبة، تعتقد        .                                                                    بواسطة اجتثاث الفقر والتعليم وبواسطة العقاب القانوين كحل أخري        
                                أما بشأن حرية التعبري، فقـد        .                                         ً       نات املناسبة، وهي تقدم تلك الضمانات دائماً                      ً                تونس أنه جيب دوماً توفري الضما     

                                  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق        ١٩                                              ُ        ً                     الحظ الوزير أن بعض املواقع على شبكة اإلنترنت قد أُقفلت عمالً باملادة             
                           قفلت كانت تدعو لإلرهـاب                     ِّ  ً                                      ُ            وشدد الوزير، مذكِّراً مببدأ حرية التعبري، على أن املواقع اليت أُ            .                  املدنية والسياسية 

   .                        وحتض على قطع رؤوس األبرياء

َ ْ  ِ                                                          ورحب الوزير باالهتمام الذي أُبدي جتاه َسْيرِ تونس حنو حرية الصحافة وحرية الوصـول إىل مـصادر            -   ٣٥         ُ                           
                        ُ                                 وأشار إىل أن جملة الصحافة ُنقحت أربع مرات بغية زيادة تعزيز   .             َ      ُ                        املعلومات وذكَر ما أُحرز من تقدم يف هذا اجملال

   َ             ً                   وذكَر الوزير أيضاً نوعني من اإلصالحات   .                                                        ير أنشطة الصحافة وإلغاء عقوبات السجن اليت كانت تنص عليها   وحتر
                  وإىل جانب الضمانات   .                            َّ                                                مها اإلصالح املتعلق بعقوبات السَّجن وإلغاء إجراء اإليداع القانوين ملا يصدر من الصحف

                                                                   دثت على أرض الواقع ومنها، على سبيل املثال، أنـه ال يوجـد                                 ً                                        القانونية، أشار أيضاً إىل التطورات اهلامة العديدة اليت ح        
     ً         أيضاً علـى             وشدد الوزير  .                                                                                      هناك صحفي واحد يف السجن وأن احلالة كانت كذلك على مدى السنوات العشرين املاضية            

  .                                                                                              أن هيئات وسائط اإلعالم يف تونس تنتخب قادهتا وأن مجعية الصحفيني التونسيني قد انتخبت نقابة منذ وقت قصري
     وشدد   .                                                                                                   وال حتاول احلكومة التونسية التأثري على وسائط اإلعالم، وقد الحظ صحفيون استقالل الصحافة بأنفسهم             

   .                                                                           الوزير على أن احلكومة حتترم استقالل وسائط اإلعالم وال حتاول ختويفها أو التأثري عليها

          وال تتردد    .                            وميكن الوصول إليها بسهولة                                               يف املائة من وسائط اإلعالم ميلكها خواص           ٩٠                ً        والحظ الوزير أيضاً أن       -  ٣٦
                   ويكفي إلقاء نظرة                                                      ِّ                                   األحزاب املعارضة يف املشاركة يف برامج التلفزيون العام وتقدِّم احلكومة الدعم املايل دون ربطه بقيود،

                                                                وأشار الوزير كذلك إىل إلغاء شرط احلصول على تـرخيص إداري             .                                         سريعة إلدراك مدى تنوع املنابر اإلعالمية     
ّ                               أّما بشأن اهليئة العليـا حلقـوق     .                                                              الكتب وشدد على عدم فرض أية قيود على وسائط اإلعالم اإللكترونية           لتوزيع    

                                                                                                           اإلنسان واحلريات األساسية ومبادئ باريس، فقد الحظ الوزير املفارقة الكامنة يف كون هيئة حقوق اإلنسان اليت             
َ          ِ                                 مل ُتعتَمد بعد من ِقبل جلنة التنسيق الدول            ١٩٩١ ُ               أُنشئت يف عام                                                    ية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مع أهنـا           ُ   

                                                                 وأشار إىل أن الرئيس بن علي كان قد أعلن أن املركز القانوين هليئة حقوق   .                                   مؤسسة رائدة يف أفريقيا والعامل العريب
                 ً                                ً      ً                                                          اإلنسان مل يعد رهناً مبرسوم رئاسي وأن اهليئة تضم فروعاً عديدةً وممثلني يف غاية الكفاءة إىل جانب ممثلني عـن                    

                                                                                 وجيري حبث مشروع قانون سيقوي أكثر دور هيئة حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إمكانية زيارة رئيس   .           اجملتمع املدين
                                      أما بشأن حقوق املرأة، وهي مسألة أثارهتا   .                                                        اهليئة للسجون واملشاركة يف وضع برامج لبحث حالة حقوق اإلنسان

                                                 د حققت التكافؤ بني اجلنسني وقدم معلومات بشأن                                                                  فلسطني وسلوفينيا وبنغالديش، أشار الوزير إىل أن تونس ق        
   .                                                                            اإلصالح التشريعي الرامي إىل ضمان املساواة يف اجملالني اخلاص والعام وإىل مكافحة التمييز

                                                                                                      وسلطت السنغال الضوء على جودة التقرير القطري بوصفه يعرب عن التزام صريح ورغبة صـادقة مـن                   -   ٣٧
                                           وطلبت احلصول على معلومات إضافية بـشأن         .                     يف جمال حقوق اإلنسان                                          جانب تونس يف حتقيق مزيد من التقدم        

  .                                                                                                                اجلهود اليت تبذهلا تونس حىت تضمن استمرار التقدم احملرز يف جمال النهوض باملرأة على حنو ثابت ال رجعة فيـه                   
            ن التقريـر                     وأشارت السنغال إىل أ  .            ً                                                               وطلبت مزيداً من الشرح للنهج التعليمي املتبع يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان       
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  .     َّ    َّ                                         ُ                                                             املقدَّم خمصَّص للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وُيشدد على أمهية التضامن الوطين وعلى اجتثاث الفقر             
  ُ              وطُرح سؤال بشأن   .                     َّ                                                               وسألت عن الربامج املنفَّذة يف هذا اجملال وعن التدابري املتخذة لتعزيز احلقوق املدنية والسياسية

   .          بوضع املرأة                          خطة عمل احلكومة يف ما يتعلق 

      َّ              كما نوَّه بـاجلهود      .                                                                                وامتدح لبنان تونس على تقريرها التارخيي وعلى إجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسان             -   ٣٨
        والحظ أن   .                                    ُ                                                    املبذولة والعمل املهين واملتناسق الذي أُجنز إلعداد التقرير، ال سيما إلشراك مجيع أصحاب املصلحة فيه

                                                                          حققته من إجنازات يف جمال حقوق املرأة، وخباصة فيما يتعلق مبجلة األحوال                                                 تونس كانت حمل ثناء من اجلميع ملا        
                                                                                                            الشخصية، وشكرها على ردودها املتعلقة مبركز املرأة وشجعها على مواصلة العمل على النهوض حبقوق املـرأة                

   .                                                            وتعزيزها بغية إقامة جمتمع عادل ومتوازن ويقوم على أساس املشاركة

                                                                       تقديره للجهود اليت بذهلا الوزير لإلجابة مباشرة على عدد من األسئلة اليت كانت                     وأعرب ممثل السويد عن   -   ٣٩
  ّ                                                                                          إالّ أن السويد طلبت من الوزير أن يتعمق أكثر يف جوابه املتعلق بالقلق املثار يف جمالني                  .                      مطروحة قبل االستعراض  
                                     حظت السويد أن دستور تونس يضمن كلتـا                                                فبالنسبة ملسألة حرية التعبري وحرية االجتماع، ال     .               ً           تناولتهما أيضاً التوصيات  

  .                حلظر حمتوياته                                       ُ                                                                     احلريتني ولكنها أرادت معرفة املعايري اليت ُيستند إليها الختاذ قرارات بإقفال موقع معني على اإلنترنت أو               
                                                                                                  وفيما يتعلق بإجراءات تسجيل منظمات اجملتمع املدين ومركزها القانوين، طلبت السويد من الوزير شرح القيـود   

   .                        روضة يف إطار هذه اإلجراءات   املف

                                َّ                                                                  والحظت مايل باهتمام كبري العرض املقدَّم وأشارت بارتياح إىل اإلجنازات اليت حققتها تونس وخمتلـف                 -   ٤٠
                                                                   وكان لدى مايل سؤال بشأن تعديل جملة الصحافة الرامي إىل ترسيخ             .                                          التدابري اليت اختذهتا يف جمال حقوق اإلنسان      

   .                        ً ت أن رد الوزير كان مقنعاً                          حرية الصحافة والتعبري، وأكد

                                                     ُ                                        وهنأت أذربيجان وفد تونس على العمل التحضريي اجلاد الذي أُجنز إلعداد التقرير والحظت مع التقدير        -   ٤١
                                                                                                             أن تقرير تونس الوطين هو مثرة مشاورات مستفيضة داخل البلد شارك فيها اجملتمع املدين، وشددت على أمهيـة                  

      ٢٠٠٢         يونيـه    /         حزيران  ١                                          جان كذلك بسن القانون الدستوري املؤرخ                   ورحبت أذربي   .     واسع                    التشاور على نطاق  
                                والحظت األولوية الـيت تعطيهـا        .                                     ُ                                     املعتمد مبوجب استفتاء عام الذي مبوجبه أُدرجت أحكام جديدة يف الدستور          

       ُ  ّ            وهـو مـا ُيهّيـئ        .                                                                                          تونس للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والنطباقها بصورة مباشرة يف القوانني احمللية           
                                                                                                                  الظروف املواتية للحكم على معايري حقوق اإلنسان وتقييم طابعها اإللزامي يف كافة أرجاء املعمورة، مبـا فيهـا                  

                                                                                                        كما أعربت أذربيجان عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا تونس يف اجملال التشريعي ويف اجملـال اإلجرائـي                  .     تونس
                                                   معاهدات كلجنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل                                                                  العملي والرامية إىل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات         

      ١٩٩٢                                                                ُ                             وأشارت إىل أن نشاط اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت أُنـشئت يف عـام                   .      وغريمها
ٌ                      وتطورت على الصعيد املؤسسي يف السنوات األخرية أمٌر جدير بالذكر                                                      واللجنة الوطنية املعنية بالقانون الـدويل        .                                            

ُ                                     بدورها هيئة وطنية أخرى جديرة بالذكر يف هذه القائمة غري اجلامعة اليت ُوضـعت يف سـياق آخـر                           اإلنساين                                                                   
                                                                                                           التطورات اليت شهدهتا محاية حقوق اإلنسان اليت تستلزم احلماية يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك خالل الرتاعـات                  

                                 ونس لتنفيذها من أجل زيادة مشاركة                                                       ويف اخلتام، سألت أذربيجان عن التدابري اليت ختطط السلطات يف ت  .       املسلحة
    .                                                                                مجيع املواطنني يف احلياة العامة، وتنفيذ اإلصالحات القضائية الالزمة لتعزيز استقالل القضاة
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                                                              والحظت أنه من اجملدي حتديد التوصيات وسبل التعاون املستقبلي           .                                       وشكرت فرنسا تونس على تقريرها اجليد       -   ٤٢
ّ   ً    ً                                                      اليوم، باعتبار هذا العمل موّجهاً فعالً حنو املستقبل، وتساءلت عن التدابري اإلضافية                                       ُ         لدعم وتنفيذ االلتزامات اليت ُتقطع                                 

   .    ُ                                                                                       اليت ُيتوخى اختاذها فيما يتعلق حبقوق الطفل وأنشطة املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان

                           قوق اإلنسان وتعزيز ومحاية                                                                            وشكرت البحرين تونس على عرضها اجلامع املانع بشأن إجنازاهتا يف جمال ح             -   ٤٣
                                                              ً                                               تلك احلقوق، والحظت أن تونس قدمت الربهان الساطع على أهنا ملتزمة حقاً باملعايري الدولية املتعلقة حبقـوق                 

          وامتـدحت    .                                                                                        وأثنت البحرين كذلك على تونس لتقريرها الذي يبني ما توليه من أمهية حلقوق اإلنسان               .       اإلنسان
 ُّ                                                                  ً   تُّخذت من أجل تعزيز دور اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية متشياً                               البحرين بوجه خاص التدابري اليت ا

                                                                                                                   مع مبادئ باريس، وسألت عن آخر التدابري املتخذة بغية تعزيز حقوق اإلنسان فيما يتعلق باهليئة العليا حلقـوق                  
   .                      اإلنسان واحلريات األساسية

  .                                                   س ملا اختذته من خطوات سياسية طوعيـة وهنائيـة                                                             وطلب السودان إىل الفريق العامل أن يثين على تون          -   ٤٤
                                                                                                والحظ أن تونس التزمت باستقبال مقررين خاصني تابعني ملنظومة األمم املتحدة وغريها من منظمـات حقـوق        
                                                                                                               اإلنسان للقيام بزيارات إىل البلد؛ كما الحظ امتثال تونس ملبادئ باريس؛ وحبثها سحب حتفظاهتا على اتفاقيـة                 

                                                                                          ية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ وكذلك مجيع اخلطوات املتخذة لالنضمام إىل                                 حقوق الطفل واتفاق  
                 ً                                                        وطلب السودان أيضاً معرفة ما إذا كان باستطاعة تونس توفري مزيد من              .                                   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

   .                                                 املعلومات بشأن اجلماعات الضعيفة ذات االحتياجات اخلاصة

                                                                                     ية العربية الليبية إىل أن تونس قد فعلت الكثري من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان                        وأشارت اجلماهري   -   ٤٥
      والحظت   .                                                                                                   وحرية التعبري ومن أجل ضمان استقالل السلطة القضائية وتعزيز حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية             

                         ا الدولة التونسية، والحظت                                  ً                                       اجلماهريية أن حقوق اإلنسان متثل عنصراً من العناصر األساسية اليت تقوم على أساسه
                                                          وقالت اجلماهريية إن تونس قد اختذت خطوات لتنفيذ التوصيات وأهنا   .                                   مع التقدير إصالح جملة األحوال الشخصية

                                                            ُ           ً     ً                      اتفاقية تتعلق بقانون العمل وحقوق اإلنسان، وشددت على أن تونس ُتويل اهتماماً خاصاً للحق                 ٥٨           انضمت إىل   
   .                          يف الصحة وحلماية حقوق اإلنسان

َ                                              ونّوهت مجهورية الكونغو الدميقراطية بتقرير تونس وامتدحت ما أْحرَِز من تقدم يف محاية وتعزيز حقوق                 -   ٤٦ ِ  ْ                                                       ّ   
                    والحظت أن تونس تعتزم   .                                                                            اإلنسان، بوسائل منها تدعيم اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واملنسق العام حلقوق اإلنسان

                                                          لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ورحبت بتنفيذ تـونس                                                              االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء ع      
                                                                                                            للتوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات والحظت، مثلما يقر بذلك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أنه جيـري                

ّ          وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن تونس تعـّد مـن     .                                             تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                 
                                                                                                                 ان الرائدة يف هذا اجملال، وهي حتثها على الوفاء بالتزاماهتا عن طريق مواصلة اإلجراءات اإلجيابية الرامية إىل                      البلد

   .                        تعزيز وتدعيم حقوق اإلنسان

                     املتخذة لتعزيز حقوق                                 تونس الذي يتضمن اخلطوات                                                                ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بالوفد التونسي وبتقرير        -  ٤٧
                                                                                  أمهية دور اجملتمع املدين يف عملية االستعراض الدوري الشامل التسع وأعربـت عـن                           يات املتحدة       الوال      أكدت    .       اإلنسان

               خيص املنظمات       فيما و  .                         يف إعداد التقرير الوطين                                           من أهنا حرصت على إشراك اجملتمع املدين              تونس                             تقديرها ملا جاء يف بيان      
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                                            فيد بأن احلكومة رفضت تسجيل بعض املنظمات                    إىل تقارير ت                          أشارت الواليات املتحدة                             غري احلكومية والنقابات،    
                                                                                                           غري احلكومية وطلبت معرفة شروط التسجيل السارية وأشكال املراقبة املفروضة على املنظمات غـري احلكوميـة                

                                                              ً                   وفيما يتعلق حبرية وسائط اإلعالم، الحظت الواليات املتحدة أن هناك قلقاً من مصادرة احلكومة   .               العاملة يف تونس
                                   وفيما يتعلق بالقانون االنتخايب، الحظت   .                                                   وطلبت معرفة التدابري املتخذة ملعاجلة مسألة حرية التعبري            للصحف احمللية 

َ                   الواليات املتحدة أن هناك قلقاً حيال حمدودية فرص الوصول إىل وسائط األنباء وسألت مىت ُيزَمع سن قانون خاص    ُ                                                 ً                           
   . م                                     وكيف سيتم تيسري الوصول إىل وسائط اإلعال    ٢٠٠٩              بانتخابات عام 

ِ   ً                                                   وأعربت قطر عن إعجاهبا بالتزام تونس مالِحظةً أن تونس قد صدقت على معظم الصكوك األساسية املتعلقة   -   ٤٨                                     
                                                والحظت قطر أن تونس تسعى إىل دعـم اهليئـات            .                            ً                                حبقوق اإلنسان وأهنا تعمل جاهدةً على تنفيذ تلك االلتزامات        

                                                    ون تونس تعمل على تقوية هيئتها الوطنية حلقـوق                                                                       املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ورحبت يف هذا السياق بك         
      وأوصت   .           ً                                      ورحبت أيضاً بكثرة عدد املنظمات غري احلكومية يف البلد  .                                       اإلنسان وجتتهد لضمان االمتثال ملبادئ باريس

          ً     وطلبت أيـضاً     .                                                                                                     قطر تونس مبواصلة تنفيذ اإلجراءات اليت أشارت إليها وبتعزيز تنفيذ التزاماهتا على الصعيد الوطين             
   .                                                                                      رفة نوع التمثيل الذي تتمتع به منظمات اجملتمع املدين يف اجمللس األعلى وما إذا كان هلا حق التصويت  مع

ّ                                                                                                  ونّوهت رومانيا بااللتزامات اليت قطعتها تونس يف جمال حقوق اإلنسان باالنضمام إىل الصكوك الدولية                -   ٤٩   
        وهنـأت    .                                يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان                                                                      األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان وبتصميمها على مواصلة سياستها         

                                                                                               تونس على ما بذلته من جهود وما حققته من تقدم يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ويف حتسني األداء االقتصادي 
                                                                                                                والرفاه االجتماعي للشعب التونسي، مبا يف ذلك عن طريق مكافحة التمييز ضد النساء وعن طريق إنشاء نظـام                  

                                                          وأشارت رومانيا إىل التقرير الوطين الذي يتضمن اخلطـوط           .                             ل يستفيد منه مجيع املواطنني                        تعليم وتدريب وتشغي  
ّ                                                           العريضة للتدابري التشريعية املتخذة عمالً بالتوصيات اليت متّخض عنها آخر استعراض قامت به جلنـة مناهـضة                                   ً                                    

                             صب عينيها أحكام جملة اإلجراءات                  وإذ تضع رومانيا ن  .                                    ً                   التعذيب جلعل التشريعات الوطنية متفقةً مع املعايري الدولية
ُ                                     ُيدىل هبا أثناء االحتجاز، فقد طلبت        "         اعترافات "              َ          ً                   َّ                        اجلزائية اليت ال َتحظر صراحةً األخذ باألدلة اليت حيصَّل عليها من            

                                                                                                               معرفة التدابري اليت تنوي احلكومة اختاذها من أجل توطيد جملة اإلجراءات اجلزائية حىت تضمن عدم استخدام مثل                 
                  ً                                                 وسألت رومانيا أيضاً عن الكيفية اليت تنوي هبا احلكومة متابعـة             .                                ات يف إطار اإلجراءات القضائية               تلك التصرحي 

                                                                                                         نتائج االستعراض وضمان تنفيذها وعما إذا كانت تنوي االجتماع بأصحاب املصلحة الرئيسيني بعد االستعراض              
   .                                     بغية إطالعهم على نتائجه ومناقشة تنفيذه

                                                                               رية اليت تعطيها تونس جلميع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية                                    والحظ اليمن األمهية الكب     -   ٥٠
    يف  ٥                                         والحظت كذلك أن تونس قد حققت معدل منو بلـغ    .                                             اليت يتمتع هبا عدد كبري من املنظمات غري احلكومية  

                       م وإىل ارتفاع نـسبة                     ً                                       وأشار اليمن أيضاً إىل اجلهود املبذولة يف نظام التعلي          .     ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٣           ً           املائة سنوياً ما بني     
   .                                                                                             األطفال املسجلني يف املدارس وطلب إىل الوزير تقدمي نبذة عن التدابري املتخذة لتعليم حقوق اإلنسان يف املدارس

                               ً      ً      ً                                 ً  ّ    ً         والحظت كوبا أن تونس، بوصفها بلداً نامياً وعضواً يف حركة عدم االحنياز، قد بذلت جهوداً جّبارةً يف   -   ٥١
ٌ         ّ                ُ      ِّ                             أن تونس بلٌد ساحر جذّاب، فتارخيه وثقافُته يذكِّران كوبا بلوحات من قرطاج           وأشارت إىل   .                جمال حقوق اإلنسان           

ُ ُ   ٍ                                                               والحظت كوبا أيضاً أن تونس بلد ُعُبورٍ متضامن وملتزم مبواصلة التنمية االقتصادية وبإجناز تغيريات مثرية   .        العتيقة              ً               
                      املعلومات عن الصندوق                                       ً           وبشأن مفهوم التضامن، طلبت كوبا مزيداً من          .                                  لإلعجاب رغم الظرف العاملي الصعب    
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                                                                    وأوصت كوبا تونس مبواصلة السري على نفس الطريق الذي انتهجته يف             .                                         الوطين للتضامن وعن نتائج تنفيذ براجمه     
   .                                                         جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف جمال متكني املرأة

                              الدوري الشامل وامتدحت تونس                                                                         وأعربت هولندا عن إعجاهبا باخنراط تونس القوي يف عملية االستعراض             -   ٥٢
                                                                                                      على التدابري اجلديدة اليت اختذهتا بغية تعزيز اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وذلك لتحقيق أغراض من 

                                                 ورحبت بتصريح الرئيس بن علي خبصوص وقف تنفيذ          .            ُ                         ً                       مجلتها زيادةُ استقالل هذه اهليئة استناداً إىل مبادئ باريس        
  .                                                                                        ولكنها أوصت مبتابعة هذه املبادرات اجليدة بوضع التشريعات املناسبة وتنفيذها على أرض الواقـع                  عقوبة اإلعدام،   

   .                                                                                                وشددت هولندا كذلك على أمهية إنفاذ ضمانات قانونية مبوجب القانون التونسي ملناهضة التعذيب وسوء املعاملة

                    والحظت أن تونس من بني   .      فيه     لنتها                                                                وشكرت أوكرانيا تونس على جودة تقريرها وعلى االلتزامات اليت أع        -   ٥٣
َ    ُ   َ      ً              البلدان الرائدة وأن عرَضها ُيعتَبر حمكاً عايل اجلودة                                                     مث هنأت تونس وأشارت إىل املشاورات الواسعة اليت أجريت مع   .                       

                                                                                وطلبت أوكرانيا معلومات بشأن التدابري اليت اختذهتا تونس للتعامل مع التهديد             .                                     اجملتمع املدين من أجل إعداد التقرير     
   .                                   ِّ                                                       ذي يطرحه اإلرهاب وعن الطريقة اليت تكيِّف هبا تشريعاهتا مع التحديات اجلديدة النامجة عن هذا التهديد  ال

                                     ً      ً     َّ ً                                                            والحظت الربازيل أن تقرير تونس يقدم شرحاً مفيداً ومفصَّالً للتدابري املتعلقة بالتنمية وبتوطيد إطار العمل                 -   ٥٤
               ً     ً              وأقرت بأن تقدماً كبرياً قد حتقـق يف    .                     قوق اإلنسان يف البلد                                                     القانوين واملؤسسي على الصعيد الوطين اخلاص حبالة ح       

                                                                                                    منت التشريعات املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كما أقرت مبا حتقق من إجنازات وبتوفر اإلرادة السياسية جملاهبة 
                   العمـل القـانوين                                                          غري أن الربازيل أعربت عن القلق إزاء تنفيذ إطار            .                                          التحديات الكربى اليت تواجه حقوق اإلنسان     

                              ً         والحظت أن تونس قد أبدت اسـتعداداً         .                                                                       اجلديد املتعلق حبقوق اإلنسان الذي وضعته احلكومة وإزاء تأثريه احلقيقي         
                                                                                                    لتنفيذ جمموعة من اإلصالحات القانونية اهلامة هبدف محاية وتعزيز احلقوق املدنية والسياسية، ولكنها سـألت عـن    

                                                                               سية التقدم على مسار تعزيز حرية األديان واملعتقدات وحتقيق التعايش السلمي                                                 الكيفية اليت تنوي هبا السلطات التون     
  .                                                                                                          وأشارت الربازيل كذلك إىل أن تونس قد شهدت تغيريات هامة يف إطار عملها القانوين املتعلق مبركز املرأة                  .      بينها

                                  امللموس للتـدابري القانونيـة                 ً                                                                        وطلبت مزيداً من املعلومات عن أهم اإلجنازات يف جمال تعزيز حقوق املرأة وعن األثر             
   .                                                                                       املتخذة بغية ضمان النهوض بوضع املرأة االجتماعي والسياسي والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضدها

                                        ّ                                                                 وأثنت مجهورية إيران اإلسالمية على اجلهود القّيمة اليت بذلتها تونس وعلى ما أخذته على نفسها مـن                   -   ٥٥
                                                         والحظت باهتمام التدابري اجلديدة اليت اختذهتا احلكومـة يف           .          ق اإلنسان                                          التزامات قوية يف جمال تعزيز ومحاية حقو      

                                                                                                              سبيل دفع عملية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إىل األمام وتوطيد التعاون مع األمم املتحـدة وخباصـة التعـاون                
                  ة العليا حلقـوق                                                                                                 والتفاعل النشيطني مع اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات املعنية حبقوق اإلنسان؛ وتعزيز اهليئ           

                                                                                                          اإلنسان واحلريات األساسية بصفتها املؤسسة الوطنية املكلفة حبقوق اإلنسان، واالنضمام إىل اتفاقيـة حقـوق               
                                 ً                                                   وطلبت إيران إىل تونس أن تقدم مزيداً من املعلومات عن اخلطوات املتخذة من جانب                .                    األشخاص ذوي اإلعاقة  

   .                                          احلكومة ملواجهة آثار العوملة على الصعيد الوطين

                                                                                                      وهنأت نيجرييا تونس على كوهنا أول بلد أفريقي يتم استعراضه ضمن إطار هذه العملية التارخيية كمـا               -   ٥٦
                                                                  وقالت نيجرييا كذلك إن األسلوب املنفتح والتعاوين واإلجيايب الـذي            .                                         هنأهتا على تقريرها الوطين الالفت للنظر     

                                                      ت تونس على التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان               وامتدح  .   ُ                                                 انُتهج يف إعداد التقرير يستحق الكثري من الثناء       
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  .                                                                                                     وعلى ما أحرزته من تقدم يف النهوض حبقوق املرأة والطفل، وعلى براجمها الرامية إىل مكافحة الفقر بوجه عـام    
                                                                                                         وأقرت نيجرييا بنجاحات تونس يف ضمان احلقوق املدنية والسياسية، وتعدد وسائط اإلعالم، واستقالل القضاء،              

        والحظـت    .                                                                                        طائفة واسعة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية قصد بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة                    ويف ضمان 
                   ً      ً                                                                                نيجرييا، بوصفها بلداً نامياً، مع التقدير أنه مت تناول بعض التحديات اليت تواجهها تونس يف سعيها لتحقيق التنمية 

    ً                                         أيضاً الصعوبات الشائكة اليت تعترض توفري املرافق               والحظت باهتمام   .                               ً     ً  وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان تناوالً كامالً
                                                                 اإليدز وغريه من األمراض السارية وكذلك املسائل املتعلقة بإنفاذ          /                                           الصحية ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     

                                                                                                  لذلك، أوصت نيجرييا تونس بتسليط الضوء على اجملاالت اليت حتتاج فيها الدولة إىل دعم ومـساعدة                  .        القوانني
   .                                       من أجل حتقيق تلك األهداف اجلديرة بالثناء     تقنيني

                         وأبرزت مصر ما تبذله تونس   .                                                             والحظت مصر التقدم احملرز وشكرت الوفد على العمل املضين الذي قام به  -   ٥٧
                                                ً                                                            من جهود يف جمال حقوق املرأة وحقوق الطفل وطلبت مزيداً من التفاصيل عن تعزيز حقوق اإلنسان يف ذينـك                   

                                     َ                            ً             وث هنضة اجتماعية، كما الحظت التقدم املعتَبر احلاصل يف توفري التعليم جماناً وأعربت عن                    اجملالني بغية تشجيع حد
   .                                                                                              اهتمامها بتقاسم التجربة التونسية فيما يتعلق بالفرص اليت يتيحها التعليم لترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان

                      اء يف العديـد مـن                                                                               والحظت مجهورية كوريا اإلحصاءات اليت تشري إىل ارتفاع مستوى مشاركة النس            -   ٥٨
                                                                                        وأشارت إىل أن تونس تستحق كل الثناء على ما حققته يف تلـك اجملـاالت ويف احليـاة                    .                     مضامري احلياة العامة  

                                                        ً                                                     االجتماعية والسياسية، والحظت أن التجربة التونسية تشكل مثاالً على املمارسة اجليدة على الصعيدين الـوطين               
    ُ                                                            زال ُتبقي على عدة حتفظات على اتفاقية القضاء علـى مجيـع                                               غري أن كوريا الحظت أن تونس ال ت         .         واإلقليمي

ْ  ِ                أشكال التمييز ضد املرأة وهي تتوقع منها أن تفكر ملياً يف سْحبِ تلك التحفظات     ً                                                  .   

  .                                                                                                    والحظت اجلزائر أنه ينبغي للمجلس أن يقر بالتحديات اليت تواجهها تونس فيما يتعلـق باإلرهـاب                 -   ٥٩
                                                                    ن احلق يف احلياة وشددت على أن املوازنة بني محاية حقوق اإلنـسان                                                     وأشارت إىل أنه جيب على الدول أن تضم       
                                 ً     ً                               واقترحت اجلزائر أن ينشئ اجمللس فريقاً عامالً ملعاجلة هـذه املـسألة              .                                    ومكافحة اإلرهاب من أصعب التحديات    

َ                                             وخباصة للمساعدة يف محاية حياة األبرياء وطلبت رأَي وزير العدل وحقوق اإلنسان التونسي يف ذلك االقت    .   راح                                           

                                          جملة األحوال الشخصية اليت وصـفها برنـامج       ١٩٥٦                                         والحظت ماليزيا أن تونس قد اعتمدت منذ عام    -   ٦٠
                  ً       والحظت ماليزيا أيضاً أن      .                              ُ                                                         األمم املتحدة اإلمنائي بأهنا منوذج ُيحتذى يف تعزيز مبدأ املساواة يف العالقات الزوجية            

                                      وقالت عالوة على ذلك إن تـونس، يف          .       اإلنسان                                                           تونس قد صدقت على معظم الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق          
                                                                                                                  تقريرها الوطين، قد أبرزت البعد الدويل للتحديات اليت تواجهها احلكومة يف توطيد التقدم احملرز يف جمال تعزيـز                  
                                                                                              ومحاية حقوق اإلنسان واليت تشمل اإلرهاب والتطرف وإساءة استخدام وسائط اإلعالم واآلثار الضارة النامجة عن 

َ            وقالت ماليزيا إنه من املهم جداً، للسبب املذكور، أن تأخذ عمليةُ االستعراض الدوري الشامل هذا البعَد        .      العوملة                                 ُ                             ً                              
َ                                         يف االعتبار واقترحت أن يدرَج الفريق العامل هذه الديناميكية يف توصيته                         .   

          بني اجلنسني،                                                                            والحظت املكسيك أن وزير العدل وحقوق اإلنسان قد تناول التقدم احملرز يف جمال املساواة   -   ٦١
      ورحبت   .     ً                                                                                               وبناًء على ذلك أوصت تونس بسحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة              

                                                                                                        املكسيك باإلعالن عن زيادة التعاون مع هيئات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املقررون اخلاصون، وأوصت ببحث                
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                                                 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات        تعذيب و            ً                              التعاون، مثالً، مع املقرر اخلاص املعين مبسألة ال
                                                                    والحظت أن التقرير الوطين يشري إىل توصيات قدمها اجملتمع املدين وطلبت           .                                 األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    

   .                 ُ                               معرفة ما إذا كان ُيعتزم إصالح قانون تكوين اجلمعيات

َ            والحظت النهج النشط الذي تتبعه تونس وقراَرهـا          .                      يدة اليت اختذهتا تونس                                        وأبدت التفيا اهتمامها بالتدابري اجلد      -  ٦٢                                       
ّ                            وسألت التفيا إذا كانت تونس ستوّجه دعوة دائمة لإلجراءات اخلاصة  .                                        استقبال مقررين خاصني من اجمللس ومن أفريقيا                              .   

            ً        وأحاطـت علمـاً                                                                                             والحظت بلجيكا أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أعربت عن القلق إزاء حرية الـصحافة               -  ٦٣
                                                             من جملة الصحافة تتعلق جبرمية القذف وتنص على عقوبـات             ٥١                                                    باملالحظات اليت قدمها أصحاب املصلحة من أن املادة         

                                                                          ُ    ً                                     ويف هذا الصدد، سألت بلجيكا عن التدابري اليت جيري اختاذها بغية جعل هذا القانون ُمتفقاً مع العهـد الـدويل                      .      شديدة
                                                             والحظت بلجيكا كذلك أن اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،             .        ً               ة ضماناً حلرية التعبري                                 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي   

                                                                                                                   واإلجراءات اخلاصة، واملنظمات غري احلكومية أعربت عن قلقها إزاء ما تواجهه مجعيات حقوق اإلنسان من عراقيـل يف                  
                     وسألت بلجيكـا إذا      .          اإلنسان                                                                                   احلصول على اعتراف رمسي وحيال أعمال التخويف اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق            

   .                                                                                 كانت تونس تنوي استقبال املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

                               ُ                                                                    ورحبت أملانيا باجلهود اجلبارة اليت ُبذلت يف سبيل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف تونس وشجعتها على                  -   ٦٤
                                                                   ا عن امتناهنا لتونس جلواهبا الشايف على السؤال املتعلق مبعاملة ضـباط                   وأعربت أملاني   .          ً                 املضي قدماً يف ذلك الطريق    

   .                 األمن للمشتبه فيهم

  .   ِ                                                                                                     وأِملت جيبويت أن تكتمل روح احلوار اليت أبدهتا تونس بتحسني أدائها املوضوعي يف جمال حقـوق اإلنـسان                   -  ٦٥
                                 وسترحب جيبويت بأيـة مبـادرات        .       ثقافية                  ُ                                                         وقالت إن تونس بلد ُيقتدى به يف اإلعمال التدرجيي للحقوق االجتماعية وال           

   .           ُ                                                                                     إلنشاء هيئة ُيعهد إليها مبتابعة التوصيات اليت خيرج هبا الفريق العامل ولوضع إطار عمل مركزي ملكافحة الفقر

                                                                                                          وأقرت سري النكا مبا حققته تونس من إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان وأعربت يف الوقت ذاته عن تفهمهـا                     -  ٦٦
                      يف املائة يف عـام        ٢٢                                             والحظت جناح تونس يف تقليص معدل الفقر من           .                                  اليت تواجهها البلدان النامية                       للعراقيل والتحديات 

                          ُ                                                       وطلبت سري النكا إىل تونس أن ُتطلع الفريق العامل على الطريقة اليت اتبعتها               .     ٢٠٠٧                     يف املائة يف عام         ٣,٨       إىل       ١٩٧٥
   .                                            التونسية كممارسة جيدة تستفيد منها بلدان أخرى                                                      لتقليص الفقر بتلك الدرجة الكبرية إذ ميكن اعتماد التجربة 

ُ                                                                                                وسألت ُعمان عن األهداف اليت رمستـها تـونس وعـن التحـديات الـيت تواجههـا يف معركتـها ضـد                       -  ٦٧         
   .              اإلرهاب والتعصب

                                                                                                      ورحبت تايلند باحلوار القائم يف تونس مع اجملتمع املدين وباجلهود اليت بذلتها احلكومة جملاهبة التحديات                 -   ٦٨
                 وطلبت إىل تونس أن   .                                                                       ى املتعلقة باإلرهاب والتطرف اليت تواجهها مجيع الدول سواء بشكل فردي أو مجاعي    الكرب

                                                                                                                تطلعها على ما اختذته من خطوات فيما يتعلق باجلهود اجلارية لوضع ركائز ثقافة حقوق اإلنسان وأن تتقاسـم                  
   .          ً                                   جتارهبا خاصةً يف ميدان التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
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                                                                                           إندونيسيا على الشراكة اليت جتمع بني تونس واملنظمات غري احلكومية، وعلى حرية الـصحافة                     وشددت    -   ٦٩
                                                                                                   والقضاء، وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعمل الذي تقوم به تونس يف اجتثاث الفقر وحتسني 

  .                                     ية حقوق اإلنسان مبختلـف أبعادهـا                      ٌ                                               وإندونيسيا واثقةٌ من أن تونس ستفي مبسؤولياهتا يف تعزيز ومحا           .        التعليم
   .                                                                                        وسألت إندونيسيا عن الدور الذي يضطلع به اجمللس الدستوري فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

                                                                                               وأثنت تركيا على تونس الختاذها قرار التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان وسحب حتفظها وتقدمي                -   ٧٠
                                                          معلومات بشأن التدابري املتخذة لضمان متابعة التوصيات الصادرة                   ، وطلبت احلصول على     ٢٠٠٨               تقاريرها يف عام 

ّ                                                                     ورحبت بالدعوة املوّجهة إىل اإلجراءات اخلاصة اليت جددهتا تونس أثناء دورة االستعراض              .                    عن هيئات املعاهدات                    
   .                                                           ً الدوري الشامل وحثتها على مواصلة تعاوهنا مع أصحاب املصلحة مجيعاً

                                                                                     مع توصية التفيا بشأن التعاون مع آليات مكافحة التعذيب، ويف إشارة إىل قرار                                         وأشارت كندا إىل أهنا تتفق      -   ٧١
      َّ           كما هنَّأت كندا     .                                                                                                       تونس استضافة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، طلبت معرفة ما إذا مت حتديد تاريخ لتلك الزيارة               

ّ                                     تونس على الدعوة الدائمة اليت وّجهتها إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة                    ً                                كندا أيضاً أن تونس ترجع إىل اللجنة             والحظت  .                              
   .                                                                                           املعنية حبقوق اإلنسان وطلبت احلصول على مزيد من املعلومات خبصوص التدابري املتخذة حلماية استقالل القضاء

                                                                         ً                           وهنأت ألبانيا الوفد على تقدمي صورة واضحة عن حقوق اإلنسان يف تونس وأحاطت علماً بـالتغيريات                  -   ٧٢
        ويف حـني    .                                                              طين وأثنت على التقدم اهلائل الذي أحرزته تونس يف جمال حقوق اإلنسان                           اليت طرأت على اهليكل الو    

    .                                                                                    ً أقرت ألبانيا بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام، فإهنا سألت تونس إذا كانت تعمل على إلغائها متاماً

           سني أداءها                                                َّ                                             والحظت البوسنة واهلرسك التقييم الذايت اإلجيايب واملوجَّه الذي أجرته تونس فيما يتعلق بتح              -   ٧٣
                                                                                             يف جمال حقوق اإلنسان، ورحبت بإعالن تونس عن التدابري املقررة اليت هتدف إىل توطيد التعاون مع هيئات األمم 

   .                            ِ       املتحدة وهيئات إقليمية وتوسيعِ نطاقه

                                  وطلب إليها تقـدمي مزيـد مـن          .                                                             ورحب األردن باخلطوات اليت اختذهتا تونس يف جمال حقوق اإلنسان           -   ٧٤
   .                                                                                   احلوار بني الثقافات واألديان وأوصاها مبواصلة العمل على تعزيز احلوار بني احلضارات واألديان             املعلومات بشأن

                                                                                                          وأثنت موزامبيق على اإلجناز الكبري الذي حققته تونس يف ما يتعلق حبقوق املرأة، وال سيما إلغاء تعـدد                   -   ٧٥
                            وسألت تونس عما ميكن أن تسديه   .      تضامن                                                             الزوجات والتطليق، ويف جمال التعليم، وعلى إنشاء الصندوق الوطين لل

   .                                                                               من نصح لبلدان أخرى فيما يتعلق حبقوق املرأة وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ّ                                                          وأبرزت جنوب أفريقيا التصريح الذي أدىل به الوزير والذي شّدد فيه على أنه مل يسبق لبلد ما أن حقـق                      -   ٧٦                                                       
                                                                      مال، وأثنت باخلصوص على التقدم احملرز يف جمال املساواة بني الرجـال               ً                                  سجالً يف جمال حقوق اإلنسان يتسم بالك      

ّ                     ً                  ونّوهت جنوب أفريقيا أيضاً بقـرار تـونس     .                                                                والنساء وفرص االستفادة من املزايا اليت تنطوي عليها التدابري املتخذة    
  .                حقوق اإلنسان                                                                                               حفظ حياة اإلنسان عن طريق إلغاء عقوبة اإلعدام والقيام حبمالت توعية وإعالم للجمهور بشأن             

                                                                                                 والحظت باهتمام كذلك السياسة االقتصادية املثرية لإلعجاب اليت نالت اعتراف صندوق النقد الدويل وبرنامج األمم 
  .                                                                                                             املتحدة اإلمنائي وغريمها من املؤسسات الدولية، واإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             
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ِ                                                                              تشاِطر باقي الدول املمارسات اجليدة اليت تتبعها يف التخفيف من وطأة الفقـر                                                 وطلبت جنوب أفريقيا إىل تونس أن           
   .                          ويف حتقيق هذا التوازن الدقيق

                                                    ً                                               وأشارت إثيوبيا إىل اإلجنازات املهمة اليت حققتها تونس خاصةً يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية                -   ٧٧
           َّ                                    ير الوطين بيَّن بوضوح ترابط مجيع حقوق اإلنسان فيما           ً          والحظت أيضاً أن التقر  .                              والثقافية، ويف كفاحها ضد الفقر

                                              ً                                                         والحظت إثيوبيا كذلك أن احلريات اإلنسانية بلغت حداً يثري اإلعجاب، خاصة يف جمال التعليم، مما أثـر                   .      بينها
     ديها                                                                             وطلبت إثيوبيا إىل تونس أن تشاطر غريها من البلدان املعلومات املتوفرة ل             .      ً                            إجياباً على حياة األطفال والنساء    

ّ                                    بشأن السياسات اليت أّدت إىل حتقيق تلك اإلجنازات املثرية لإلعجاب                    .   

                                                                                                   والحظ الكرسي الرسويل أن تعزيز التسامح واحلوار بني خمتلف مكونات اجملتمع ميثل استراتيجية جيـدة                 -   ٧٨
         لديين صار                                   كما الحظ أن مكافحة التعصب العرقي وا  .                                                   لتحقيق التعايش السلمي جيب توطيدها يف املمارسة العملية

                                                           وطلب إىل تونس تقدمي مزيد من املعلومات بشأن تعليم قيم            .                                                يرمز إىل وجود إرادة إلعمال مجيع حقوق اإلنسان       
                                                                                                                 االحترام املتبادل والتفاهم يف املدارس واجملتمع وبشأن حق األفراد يف أن ميارسوا حبرية معتقداهتم يف ظل احتـرام                  

             وفق أحكـام                                                              رية مع سائر أفراد اجلماعة الدينية اليت ينتمون إليها                                                       حقوق اآلخرين ويف أن يقيموا شعائر دينهم حب       
   .                                  الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

                                                                                                            ورحبت زمبابوي باجلهود اليت بذلتها تونس يف جمال حقوق اإلنسان وبالقرار الذي اختذته بإدراج تعليم حقوق                  -  ٧٩
  .                                                         إلنسان واللجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة السجون التونسية                                               اإلنسان يف النظام الدراسي وباإلذن ملنظمة رصد حقوق ا

   .                   ً                                                                        وطلبت زمبابوي مزيداً من املعلومات بشأن نية تونس الترخيص ملنظمات غري حكومية تونسية بزيارة السجون

  ،     ١٩٩١                                                                                                          ورحبت إيطاليا بإعالن تونس املتعلق بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام حبكم الواقع الذي بدأ نفاذه منذ عام                   -  ٨٠
   .                                        واقترحت إدراج هذا االلتزام املهم يف التقرير

                  ً          فأشار الوزير، جميباً علـى       .                                                          ُ              وعقب احلوار، أجاب وزير العدل وحقوق اإلنسان على األسئلة اليت طُرحت            -   ٨١
                                             وقال إن السياسة اليت تتبعها تونس تستند إىل هنج  .                                                          سؤال الفلبني، إىل أن التسامح ميثل أحد الدعائم الرئيسة يف تونس

ُ                                                                                                تعليمي ُيدرُِج تعليم حقوق اإلنسان يف مجيع اجملاالت واالختصاصات من منطلق احلرص على تشجيع ثقافة حقوق                 ِ   ُ       
                                                                      ً                     وفيما يتصل حبقوق الطفل، أشار وفد تونس إىل أن جملة محاية الطفل تتضمن أحكاماً تتعلق حبماية األطفال   .       اإلنسان

َ                                    الوفد التونسي أنه مل ُيْجَر أي تغيري أو تعديل للقانون بسبب                              وفيما خيص القانون االنتخايب، الحظ  .              ومبساعدة األسرة  ْ  ُ                     
             وفيمـا خيـص     .                                                                                   قرب احلملة االنتخابية ولكن كانت هناك حماولة لتحسني معدل املشاركة يف االنتخابات التشريعية 

        نتخابية                     سنة وأن العملية اال  ١٨                                                                               مشاركة املواطنني يف االنتخابات، أشار الوفد التونسي إىل أن سن االنتخاب صارت           
                                                                   وفيما يتعلق مبسألة االعتماد على االعتراف القسري، الحظ الوفد التونسي      .              ِ                       ختضع للرصد من ِقبل اجمللس الدستوري     

َ                        أن هناك قراراً يقضي بعدم جواز اعتماد النظام القضائي على أي اعتراف ُينتَزع بالقوة                                          أما بشأن مسألة التفـاهم       .              ً                                                    ُ   
                                      وأشار الوزير كـذلك إىل أن تـونس          .                                    امه التام بضمان حتقيق هذا املبدأ                                                الديين، فقد أعرب الوفد التونسي عن التز      

                                                                                                    تتوخى جبدية سحب حتفظاهتا، وال سيما تلك املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، كما أشار 
                  واحلق يف احليـاة،                              وفيما خيص مسألة اإلرهاب       .            ً     ً     ٌّ      ً                                  إىل أن فريقاً عامالً منكبٌّ حالياً على حبث سحب تلك التحفظات          

                ً            ً     ً     ُ                                                                     أشار الوزير أيضاً إىل أن فريقاً عامالً قد أُنشئ وأبدى دعمه لالقتراح الذي قدمته اجلزائر بتنظيم حلقة دراسية ضمن  
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                 ً                                                                          وأشار الوزير أيضاً إىل استعداد تونس الكامل لدعوة املقررين اخلاصني يف إطار تعاوهنا الفعلي مع         .                إطار عمل اجمللس  
                                                            وبشأن رصد تنفيذ توصيات جملس حقـوق اإلنـسان املنبثقـة عـن         .                    واإلجراءات اخلاصة                      مجيع هيئات املعاهدات  

                                                    ُ                                                              االستعراض الدوري الشامل، قال الوزير إن هيئة خاصة قد أُنشئت ملتابعة تنفيذ توصيات مجيع هيئات املعاهـدات                 
                           اهدات الدولية ووثائق وصكوك                                                      وأشار كذلك إىل أن احملكمة الدستورية تأخذ بعني االعتبار املع  .                    التابعة لألمم املتحدة

                                                                                                    حقوق اإلنسان فيما تصدره من قرارات، وخباصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 
                ً                                   ِّ                      َّ                                   والحظ الوزير أيضاً أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مل تشكِّك يف استقالل القضاء، وإنَّما أشـارت إىل أن                    .      املرأة

                ً                                              وقال الوزير أيضاً إن تونس قد زادت عدد القضاة وإن اجمللس            .                             غري كافية وإن كانت إجيابية          ٢٠٠٥             إصالحات عام   
                                 وفيما خيص مسألة عقوبة اإلعدام،       .                                                                                الدستوري بتشكيلته احلالية يتفق إىل حد بعيد مع جمالس مماثلة يف بلدان أخرى            

                                         لقرار قد أدى إىل جدال داخل اجملتمـع،                                                                                     أشار الوزير إىل أن تونس قد ألغت حبكم الواقع عقوبة اإلعدام وأن هذا ا             
   .                       ً                                                   ً  وتأمل تونس أن حترز مزيداً من التقدم يف هذا الطريق وأن تلغي عقوبة اإلعدام هنائياً

                                                                                                           واختتم وزير العدل وحقوق اإلنسان كلمته بالتعبري عن شكره احلار إىل مجيع من تناولوا الكلمة وأقر مبا                   -   ٨٢
ّ                          أُبدي من دعم وتفّهم يف أثناء املناقشة                                                                                والحظ الوزير أن التقارير كانت جد إجيابية وأن بيانات املندوبني كانت             .  ُ              

   .         ً                                         وأكد جمدداً أن تونس ستواصل جهودها يف جمال حقوق اإلنسان  .                            تتسق وما جاء يف تلك التقارير

  توصياتالأو /ستنتاجات واال -  ً ا  ثاني
ِ                                    حبثت تونس التوصيات اليت ُوِضعت أثناء احلوار التفاعلي، وفيما يل  -   ٨٣  ُ    :                            ي التوصيات اليت حظيت بتأييدها                      

ُ                                                                                            ُيوصي تونس باالستمرار يف تنفيذ براجمها ويف اتباع هنجها املتكامل يف تعزيز ومحاية حقـوق                 -  ١
                 اجلمهورية العربية  (                                                                 اإلنسان مجيعها، مبا يف ذلك يف ميادين التعليم والصحة وتعزيز مركز املرأة 

   )    كوبا (        ومتكينها   )        السورية

                                                       ً                عمل بشكل وثيق مع اهليئات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان خاصةً فيما           ُ   ِّ                  ُيشجِّع تونس على ال     -  ٢
   )             اململكة املتحدة  ،    قطر (                                                           يتعلق مبتابعة التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل 

       ِّ                                                                                     وإذ يسلِّم بالتقدم الكبري الذي أحرزته تونس يف جمال حقوق املرأة واملساواة بني اجلنـسني،                 -  ٣
                                                                        ر يف سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد                              يوصي تونس بالنظ  

   )                               مجهورية كوريا، واملكسيك، والربازيل (      املرأة 

                                                                                   يوصي بأن تكون والية اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية متماشية مع مبـادئ        -  ٤
   )                       اململكة العربية السعودية (      باريس 

        تـشاد،   (                                                    مل على تعزيز التضامن الدويل واجتثـاث الفقـر          ُ   ِّ                           ُيشجِّع تونس على مواصلة الع      -  ٥
                                                                    ويدعو تونس إىل مشاطرة جتربتها يف جمال النهوض بقيم التضامن وخباصة الصندوق   )       مدغشقر

   ُ                                                            ؛ وُيوصي تونس كذلك مبواصلة العمل على تنفيذ قرار اجلمعية           )      مدغشقر (                الوطين للتضامن   
   )            تشاد، مدغشقر (             لفقر يف العامل                                              العامة بإنشاء الصندوق العاملي للتضامن الجتثاث ا
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  )       كوبـا  (ُ                                                                           ُيوصي تونس مبواصلة جهودها يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         -  ٦
 َ                                                                                       وَيطلب إىل تونس إطالع الدول األخرى على ممارساهتا اجليدة يف التخفيف من حدة الفقـر               

   )            جنوب أفريقيا (    فية                                                          وإجياد التوازن الدقيق بني احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا

           من جملة     ٥١ُ   ِّ                                          ً                                   ُيشجِّع تونس على تعزيز حرية التعبري واالجتماع خاصةً عن طريق تنقيح املادة               -  ٧
   )                                         بلجيكا، والسويد، والواليات املتحدة األمريكية (        الصحافة 

ُ   ِّ                                                                                   ُيشجِّع تونس على تيسري تسجيل منظمات اجملتمع املدين والنقابات واألحـزاب الـسياسية               -  ٨
   )                                             ويد، والواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة            بلجيكا، والس (

   )      هولندا (ُ                                         ُيوصي مبتابعة قرار عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام   -  ٩

ُ                                                                                        ُيوصي تونس بالنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب               -   ١٠
   )             اململكة املتحدة (               يف أقرب وقت ممكن   )     كندا (

        األردن  (                                                         يها لتعزيز احلوار بني احلضارات والثقافـات واألديـان          ُ                       ُيوصي تونس مبواصلة سع     -   ١١
   )              والكرسي الرسويل

ُ                           ً                                                               ُيوصي تونس ببحث التعاون، مثالً، مع املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلـاص                -   ١٢
    ).      املكسيك (                                                   املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب 

   االستعراضموضوععية للدولة  االلتزامات الطو-  ً ا  ثالث
                        إىل عمليـة االسـتعراض                                  يف تقريرها الوطين املقدم                      تونس على نفسها                                    يشار إىل االلتزامات اليت قطعتها        -   ٨٤

   .              من هذا التقرير     أعاله    ٦                                                       الدوري الشامل، وكذلك إىل االلتزامات املشار إليها يف الفقرة 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد
َ                    ترأس وفَد تونس معايل وزير ال                                                                 ً  عدل وحقوق اإلنسان يف تونس، السيد البشري التكاري، وكان الوفد مؤلفاً        

   :     ً      عضواً، هم  ١٨   من 

M. Samir LABIDI, Ambassadeur, Représentant Permanent de Tunisie à Genève; 

M. Ridha KHEMAKHEM, Coordonateur Général des droits de l’Homme, Ministère de la Justice 

et des Droits de l’Homme; 

M. Oussama ROMDHANI, Directeur Général de l’Agence Tunisienne de Communication 

Extérieure (ATCE); 

M. Joseph Roger BISMUTH, Sénateur; 

M. Mohamed CHAGRAOUI, Chargé de l’Unité des droits de l‘homme, Ministère des Affaires 

Etrangères; 

Mme Monia AMMAR, Chargée de Mission, Ministère de la Justice et des droits de l’homme; 

M. Nejib AYED, Directeur Général, Ministère de l’Education et de la Formation; 

M. Tahar TRIKI, Agence Tunisienne de Communication Extérieure (ATCE); 

Mme Zohra BEN ROMDHANE, Agence Tunisienne de Communication Extérieure (ATCE); 

M. Sadok BOULIFA, Agence Tunisienne de Communication Extérieure (ATCE); 

M. Mohamed BEL KEFI, Conseiller près la Mission de Tunisie à Genève; 

M. Hatem LANDOLSI, Conseiller près la Mission de Tunisie à Genève; 

M. Ali CHERIF, Conseiller près la Mission de Tunisie à Genève; 

M. Mohammed Abderraouf BDIOUI, Conseiller près la Mission de Tunisie à Genève; 

M. Anouar BEN YOUSSEF, Conseiller près la Mission de Tunisie à Genève; 

M. Belhassen MASMOUDI, Premier Secrétaire près la Mission de Tunisie à Genève; 

M. Samir DRIDI, Premier Secrétaire près la Mission de Tunisie à Genève; 

M. Abdessalem JAGHMOUN, Attaché près la Mission de Tunisie à Genève. 

- - - - -  


