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  مقدمة

، ٦٠/٢٥١من القـرار    ) ه(٥سان يف تونس وفقاً ألحكام الفقرة       يقدم هذا التقرير عن حالة حقوق اإلن        - ١
. ، واملتعلق بإنشاء جملس حقوق اإلنـسان      ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف        

 ١٨ املـؤرخ    ٥/١ويّتبع هذا القرار يف هذا الصدد التوجيهات العامة الواردة يف قرار جملس حقـوق اإلنـسان                 
م اإلنسانية النبيلة ويعترف باملبدأ القائل إن ويعتمد التقرير أيضاً هنجاً شامالً يقوم على القَي. ٢٠٠٧يونيه /حزيران

  ".عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة"مجيع حقوق اإلنسان، كما اعترف هبا إعالن وبرنامج عمل فيينا 

اورات أجريت على نطاق واسع على الصعيد الوطين مع وإضافة إىل ذلك، فقد أُعد هذا التقرير عقب مش  - ٢
ومجيع الوزارات املكلفة مبختلف املسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان، واهليئة العليا حلقـوق             : مجيع اجلهات املعنية  

حتاد اال(اإلنسان واحلريات األساسية، واجملتمع املدين ممثالً هبيئات ومنظمات غري حكومية، كتلك اليت متثّل العمال               
 والـصحفيني،   ،)نقابة احملامني التونسيني  ( واحملامني   ،)اجلمعية التونسية للقضاة  (، والقضاة،   )العام التونسي للشغل  

اهلالل األمحر (مبا فيها حقوق املرأة والطفل واملعوقني ،  واملدافعني عن حقوق اإلنسان،)نقابة الصحفيني التونسيني(
حني، واالحتاد الوطين للمرأة التونسية، واجلمعية التونـسية للنـساء    املسّرمجعية إعادة إدماج السجناء والتونسي،  

الدميقراطيات، واجلمعية التونسية لألمهات، ومركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة، واجلمعية            
 وكذلك  ؛)، وما إليها  التونسية حلقوق الطفل، واالحتاد التونسي للتضامن االجتماعي، واالحتاد القومي للمكفوفني         

  .أعضاء يف جملس النواب من أحزاب األغلبية واملعارضة، وأساتذة جامعيني، وما إليهم

  :يتجلّى من ذلك املشاورات اليت أجريت مع مجيع الشركاء املعنيني حرص وإرادةو  - ٣

 تعزيـز   يف عمليات شراك آليات حقوق اإلنسان مبزيد من الفعالية واالنتظام         يتمثل احلرص يف إ     )أ(  
  حقوق اإلنسان ومحايتها وإنفاذها؛

وال سيما على صعيد آليات احترام حقـوق        للشركاء،  تتمثل اإلرادة يف تعزيز الدور التنفيذي       و  )ب(  
  .، مبا يف ذلك عن طريق تعميق احلوار وتطوير تبادل املعلومات واالقتراحات لتعزيز العملية ومراقبتهااإلنسان

تعرب بادئ ذي بدء عن اعتزازهـا       نشائه،  إجملس حقوق اإلنسان عند     يف  اً  وتونس، اليت انُتخبت عضو     - ٤
اليت تقدم تقريرها منذ الدورة األوىل للمجلس اخلاصة بآلية االستعراض الـدوري            ائل  لكوهنا من بني البلدان األو    

وتبعـاً  . شاورالشامل اليت متثل يف رأيها أداة هتدف إىل ضمان تطور حقوق اإلنسان على حنو فعال ويف إطار الت                 
بطريقـة   و سواء كان ذلك عند النظر يف تقريرها أو عنـد متابعتـه           ،  لذلك، تعرب تونس عن التزامها باإلسهام     

موضوعية وبناءة، يف النهوض بأساليب آلية االستعراض الدوري الشامل وأهدافه كما وردت يف القرار الـسالف        
االسترشاد مببـادئ العامليـة والرتاهـة واملوضـوعية          "أموريف مجلة   الذكر للجمعية العامة لألمم املتحدة، هي       

قيام النهوض حبقوق اإلنسان والدفاع عنها      " وضمان" ألي شكل من أشكال التسييس    ووضع حد   "،  "نتقائيةاوالال
  ".على مبادئ التعاون واحلوار احلقيقي
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ستعراض الدوري الشامل، تعرب عن هبا يف آلية االاملتفق عليها عاملياً لتسترشد باملبادئ إذ تذكّر إن تونس،   - ٥
  :ينطوي على التزام مزدوجهدفاً يف حد ذاته، ومحايتها خيار استراتيجي جيعل من تعزيز حقوق اإلنسان 

ألغـراض سياسـية أو     يتمثل األول يف رفض أي شكل من أشكال استغالل حقوق اإلنـسان               )أ(  
  أو اقتصادية أو غريها؛أيديولوجية 

والتحديات احلقيقية اليت تواجهها املتمثلة يف التصدي للعوائق الضرورة القصوى ويتمثل الثاين يف   )ب(  
  .وال سيما اإلرهاب والتطرف والتعصب والعنصرية وكره األجانب والفقر، حقوق اإلنسان

عن حقوق  فصلها  واليت ال ميكن    ظهورها  القيم واملبادئ اليت سامهت يف      تلتزم تونس بطبيعة األمر هبذه      و  - ٦
جيعالن منها طرفاً اهلام أمران فتقاليدها التارخيية، اليت شهدت فترات هيمنة واستعمار، وتراثها احلضاري . اإلنسان

التذكري على  جيدر   أرسطو،   أفكارودون لزوم العودة إىل دستور قرطاج وإىل        . ملتزماً على درب احلرية واملساواة    
إلغاء الرق يف عام : مثل، بقرارات أساسية ة أخرىبعمق فكر اإلصالح التونسي، ومن جه، سبيل البيان، من جهة

يف العامل العريب يف هلا وصياغة أول دستور مكتوب ) عهد األمان (١٨٥٧حقوق يف عام لإعالن لإصدار ، و١٨٤٦
، الـيت   ةثورتعّد  ألحوال الشخصية   باعتماد جملة ل  ، مباشرة بعد االستقالل،     ١٩٥٦يف عام   القيام  ، و ١٨٦١عام  

ويشهد هذا  . واملساواة،  د الزوجات وكانت مبثابة القفزة على درب تأكيد كرامة املرأة، واحلرية          تعدخباصة  ألغت  
  .تطور اإلرث املشترك حلقوق اإلنسانيف هي دولة مسلمة، اليت القانون على إسهام الدولة، 

نوفمرب /ثاين تشرين ال  ٧وتونس اليت عملت الكثري منذ استقالهلا، وال سيما منذ التحول الذي شهدته يف                - ٧
النظام الدويل حلقوق اإلنسان بالتصديق على مجيع الصكوك الدولية واإلقليمية           اخنراطها يف    ، والذي أكد  ١٩٨٧

آليات مؤسسات  ومع مجيع ذات الصلة تقريباً، جتدد من جهتها التزامها بالتعاون النشط، مع كافة األطراف املعنية
خاصة تقدمي دعمها لنجاح آلية االستعراض الدوري الشامل، لالستفادة بصفة  ذلك واتفاقات األمم املتحدة، مبا يف
  .ومحاية كافة حقوق اإلنسانتعزيز من التجارب املكتسبة يف جمال 

ويف الوقت نفسه،   . التقدم الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان     ألوجه  وتقدم تونس، يف هذا التقرير، موجزاً         - ٨
علـى أن    تزال تواجهها واليت ال حتد من إرادهتا يف مواصلة السري حبزم،             فإهنا تعي التحديات والصعوبات اليت ال     

األكثر دقة الواردة بيانات القراءة وتقدير البيانات الواردة يف هذا التقرير على ضوء يكون مفهوماً بوضوح وجوب 
حدة واخلطوات الـيت    ألمم املت اهيئات معاهدات   ختلف  يف خمتلف التقارير الدورية القطاعية اليت قدمتها تونس مل        

  .أُجنزت لتنفيذ التوصيات اليت صاغتها تلك اهليئات

االلتزام مبواصـلة   كذلك على    ستشهد   ٢٠٠٨وأخرياً تؤكد تونس، مبناسبة تقدمي هذا التقرير، أن سنة            - ٩
ـ             تعزيز  العمل يف جمال     ة واحترام حقوق اإلنسان وتطوير تعاوهنا مع مجيع اجلهات الفاعلة، على الـُصعد الوطني

  قريبـاً عـن   سـتعلن   وإضافة إىل التدابري واملبادرات الواردة يف هذا التقرير، فإن تـونس            . واإلقليمية والدولية 
  .قرارات جديدة
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   ومحايتهاحقوق اإلنسانالعام لتعزيز  اإلطار املعياري واملؤسسي -  اجلزء األول
  شريعات الوطنيةالتيف  وضع الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان يف الدستور و- ألف 

  التصديقات

، وكـإجراء أول     الدولية تقريباً  أعلنت تونس أنه إضافة إىل التصديق على كافة صكوك حقوق اإلنسان            - ١٠
للتصديق على يناقش جملس النواب حالياً مشروع قانون    تتخذه يف إطار إسهامها يف االستعراض الدوري الشامل،         

  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

أن تونس قد صدَّقت على امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب،          ، من جهة أخرى،     جدير بالذكر و  - ١١
حلقـوق اإلنـسان    يـة   وعلى بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمـة أفريق           

  .والشعوب، وهي بصدد التصديق على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان

  التحفظات

إطار متابعة التوصيات اليت صاغتها جلنة حقوق الطفل عقب مناقشة التقرير الدوري الثـاين لتـونس   يف    - ١٢
أبـدهتا  ، جيري إعداد مشروع قانون لسحب التحفظات اليت         )١١ و ١٠، الفقرتان   CRC/C/15/Add.181انظر  (

يع حقوق الطفل اليت تقرها مجبإعمال بذلك التزامها الكامل جمّددة اتفاقية حقوق الطفل، على تونس عند التصديق 
  . اللذان صدقت عليهما تونس كذلكبروتوكوالها االختياريانيقّرها تلك االتفاقية و

   التدابري املتخذة لتطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

إثـر  ،  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١ املؤرخ   ٥١يف هذا الصدد بإصدار القانون الدستوري رقم        التذكري  جيدر    - ١٣
  :أحكام الدستور التونسي، وال سيمااملكّمل لبعض املعدل وتفتاء، وهو القانون اس

اجلمهورية التونـسية   "أن  لتأكيد أمور منها      من الدستور،  ٥ل  ص للف ٣ و ٢ و ١إضافة الفقرات     •
... على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة اإلنسان وتنمية شخـصيته      تقوم  

  ."ح بني األفراد والفئات واألجياللتضامن والتآزر والتساموعلى ترسيخ قيم ا

احلريات األساسية  تضمن  اجلمهورية التونسية   "أن   من الدستور    )اجلديد (٥تأكيد نفس الفصل      •
  ."ها ومشوليتها وتكاملها وترابطهاوحقوق اإلنسان يف كونيت

، سكن، وسرية املراسـلة   ترسيخ مبدأ ضمان حرمة امل    مزيد   من الدستور، بغية     ٩تعديل الفصل     •
  .ومحاية البيانات الشخصية

االحتفاظ قيد التحقيق خيضع للرقابـة  " من الدستور، تؤكد أن     ١٢لفصل  إىل ا إضافة فقرة أوىل      •
أي كـان الحتفـاظ أو      تعريض  وحيّجر  . القضائية وال يتم اإليقاف التحفظي إال بإذن قضائي       

  ."إليقاف تعسفي
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سانية كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إن"صراحة على أن بالنص  من الدستور ١٣صل تعديل الف  •
  ...."يف كنف احترام كرامته 

وقد اعُتمد العديد من التدابري التشريعية أيضاً خالل السنوات املاضية بغية جعل التشريع الداخلي أكثـر                  - ١٤
تعزيز حرية ل الرئيسية املعتمدة أساساً وتتعلق التدابري. تطابقاً مع أحكام الصكوك الدولية اليت صادقت عليها تونس

الصحافة، والضمانات القضائية واستقالل القضاء، وحظر التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة القاسـية أو           
مـن هـذا    الثاين  ، ستعرض يف اجلزء     ...الالإنسانية أو املهينة، وتعزيز حقوق املرأة والطفل واألشخاص املعوقني          

  . علقة حبالة خمتلف فئات حقوق اإلنسانالتقرير، يف الفقرات املت

  :هذا التقرير، يف هذا الفرع، على سبيل املثال، التدابري الرئيسية التاليةيعرض و  - ١٥

 واملتعلق حبماية البيانات ذات الطابع الشخصي،       ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٧ؤرخ  امل ٦٣عدد  القانون    •
  .األمانة، واحترام كرامة اإلنسانوالذي يضمن جتهيز البيانات الشخصية يف إطار الشفافية، 

 والذي يعدِّل أو يكمِّل القانون      ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٤املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٨١عدد  القانون    •
، واملتعلق بتنظيم اجلهاز القضائي، واجمللس األعلى للقضاء ١٩٦٧يوليه / متوز١٤ املؤرخ ٢٩- ٦٧
  .الوضع اخلاص بالقضاةو

تنقيح ب والذي يتعلق ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٩ املؤرخ  ٢٠٠٦ لسنة   ١القانون األساسي عدد      •
للـصحف  ويتعلق بإلغاء اإليداع القانوين     ) الفقرة األخرية  (٣جملة الصحافة، وال سيما الفصل      

  .اليومية والدورية، مبا فيها اجملالت الصحفية الدورية
 أحكام جملة    والذي يكمل بعض   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٧ لسنة   ٣٢القانون عدد     •

اإلجراءات اجلنائية واملتعلق بصفة خاصة بإلزام مأموري الشرطة العدلية بإبالغ أي مشتبه فيـه              
قه يف طلب مساعدة حمام خيتاره بنفـسه، ويـتم   حب"أثناء استجوابه يف إطار تنفيذ إنابة قضائية،   

  .اً بنص الدعوى، مع احلق يف إبالغ احملامي مسبق"التنصيص على ذلك يف احملضر

ويف إطار متابعة توصيات جلنة حقوق الطفـل عقـب مناقـشة التقريـر الـدوري الثـاين لتـونس                      - ١٦
CRC/C/15/Add.181) مايو / أيار١٤ املؤرخ ٢٠٠٧ لعام ٣٢عدد ، اعتمدت تونس القانون )٢١ و٢٠، الفقرتان

لسن الزواج لكـي    احلد األدىن    والذي يتعلق بتعديل بعض أحكام جملة األحوال الشخصية، اليت وحدت            ٢٠٠٧
ويعزز هذا القانون اإلطار التشريعي الذي حيمـي األطفـال،          .  عاماً لإلناث والذكور على حد سواء      ١٨يكون  

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦ املؤرخ   ٢٠٠٦ لعام   ١٠عدد  ، عقب اعتماد القانون     ٢٠٠٦ يف عام    ه بقوة والذي مت تعزيز  
  .يف زيارة أحفادمهاين الذي يعدِّل جملة األحوال الشخصية ويعترف حبق اجلّد

يضمن األول   :عتمد جملس النواب مشاريع القوانني الثالثة التالية      ا،  ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٩وأخرياً، ويف     - ١٧
ويتعلق الثاين بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعتمدة يف           احلاضنة لألطفال؛   سكن األم   حق  

التحقيق فترة متديد االحتجاز رهن بواجب تربير ويتعلق الثالث  ؛٢٠٠٣كتوبر أ/ تشرين األول٣١نيويورك بتاريخ 
  .واالحتجاز التحفظي لتفادي متديده آلياً
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  الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان على القوانني الداخليةغلبة  اآلليات املعتمدة لضمان - جيم 

املعاهدات املصادق عليها من قبل رئـيس        "على أن  ٤ من الدستور التونسي يف فقرته       ٣٢ينص الفصل     - ١٨
  ".اجلمهورية واملوافق عليها من قبل جملس النواب أقوى نفوذاً من القوانني

ن من السنوات األخرية، آليات متكّيف هيئات املعاهدات، وضعت تونس، بعض ويف إطار متابعة توصيات       - ١٩
بعرضها إلزاماً على اجمللـس     بصفة خاصة   ني، وذلك    من القوان  اًجعل الصكوك الدولية املصادق عليها أقوى نفوذ      

الدولية املتعلقة حبقـوق    القضاة مباشرة الصكوك    وتطبيق   )١- جيم  (قابليتها للتطبيق   الدستوري للنظر يف مدى     
  ).٢- جيم (اإلنسان 

  )وجوب عرض مشاريع القوانني عليه( دور اجمللس الدستوري : ١- جيم

أكتوبر / تشرين األول٢٧ القانونني الدستوريني املؤرخني مبوجب، يحمنوط بتكليف صراجمللس الدستوري   - ٢٠
، وخباصة، أحكامه    ومتشيها معه  لدستورل مجيع مشاريع القوانني     امتثال، مبراقبة   ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١ و ١٩٩٧

واءمة النص   وهتدف إىل ضمان تطابق وم     اً وقائي اليت متارس تكتسي طابعاً    املراقبة   أنكما  . املتعلقة حبقوق اإلنسان  
لمعاهـدات  ل القانون القضائي الـداخلي  مطابقةيف مجلة أمور، على ، املنظور فيه مع أحكام الدستور واإلشراف   

باًوُيصدر اجمللس عندئذ رأياً . الدولية املُصاَدق عليها   .ُينشر يف الرائد الرمسيو ُيفرض على اجلميع، مسّب

 الصادر بشأن مشروع قانون يكمل أحكام ،٢٠٠٦- ٠٢عدد وقام اجمللس الدستوري، يف الرأي   •
ين يف زيارة أحفادمها،  مكرراً الذي يقضي حبق اجلّد٦٦جملة األحوال الشخصية ويضيف الفصل 

نوفمرب / تشرين الثاين٢٠اتفاقية حقوق الطفل الصادرة يف "يف حيثياته، بأمور منها أن     ،  بالتذكري
 مصلحة الطفـل    ، مبراعاة يف املقام األول   اليت صدقت عليها اجلمهورية التونسية تقضي،        ١٩٨٩

الفضلى وحقه يف احلفاظ على عالقاته األسرية، وتنص إضافة إىل الوالدين، وعند اللزوم، علـى     
ين بعـد وفـاة أحـد       منح حق زيارة اجلدّ   "أن  على  و" حقوق وواجبات أفراد األسرة املوسعة    

 أفراد األسرة وميثل، بالتايل، جانباً  يعزز الروابط بني،الوالدين، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى
من جوانب محاية األسرة يف إطار ما يقضي به الدستور واملبادئ اليت قبلـت هبـا اجلمهوريـة                  

ويستنتج اجمللس الدستوري من ذلك     ".  اتفاقية حقوق الطفل   بصفة خاصة يف  التونسية واملكرسة   
  .لدستورلطابق مرأي أن مشروع القانون السالف الذكر العند إصداره 

 بشأن مشروع القانون اخلاص بتنظـيم       ٢٠٠٥- ٥٦عدد  وأصدر اجمللس الدستوري، يف الرأي        •
 من مشروع ١٧الفصل نشاط الغوص، املتعلق بعدم مطابقة مشروع القانون للدستور خاصة وأن 

نص على جزاءات مالية وأحكام باحلرمان من احلرية الرتكاب عدد من املخالفات            يالقانون هذا   
 من اتفاقية األمم    ٧٣ فيه وذلك يف ظروف اعتربها اجمللس الدستوري خمالفة ألحكام املادة            معرفة

ال جيوز أن   "، اليت صدقت عليها تونس، واليت تنص على أنه          ١٩٨٢املتحدة لقانون البحار لعام     
وبة تشمل العقوبات اليت تفرضها الدولة الساحلية على خمالفة قوانينها املتعلقة مبصائد األمساك عق          

وذكَّر اجمللس الدسـتوري يف حيثياتـه       ". العقوبة البدنية أشكال  السجن وال أي شكل آخر من       
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 من الدستور، فإن املعاهدات املصادق واملوافق عليها أقوى         ٣٢مبقتضى الفصل   "بأمور منها أنه    
 مـع   تماشى بالتايل ي، بصيغته احلالية، ال     ١٧الفصل  يترتَّب على ذلك أن     "و" نفوذاً من القوانني  

  ". من الدستور٣٢الفصل 

  )قابلية التطبيق املباشر( دور احملاكم : ٢- جيم

وخالفاً . القانوين الداخلي مناقشات عديدة أمام احملاكم التونسية      النظام  أثار اعتماد الصكوك الدولية يف        - ٢١
علـى الـدول    إال  امـات   ات الدولية املصادق واملوافق عليها ال تولد التز       يملوقف تقليدي يعترب أن أحكام االتفاق     

، رأى القضاة، يف قضايا عديدة، أنه ميكن التحجج أمام اهليئات القضائية الوطنية بالصكوك الدولية،  فيهااألطراف
  : الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسانمبا فيها

، قـضت احملكمـة     ٢٠٠٠مايو  /أيار ١٨الصادر يف   ،  ٧٦٠٢عدد  يف احلكم الصادر يف القضية        •
استبعاد األرملة من قائمة الورثة علـى أسـاس         "أن طلب   ب احلكم   حيثياتونس يف   االبتدائية بت 

 من جملة األحوال الشخصية الذي يعرِّف حصراً        ٨٨معتقداهتا الدينية يتعارض مع أحكام الفصل       
عدم التمييز القائم على أساس الدين ميثل مبدأ من "وأن ..." القتل العمد باعتباره املانع للمرياث 

، ة من خصائص حرية املعتقـد     ياليت يستند إليها النظام القضائي التونسي ويشكل خاص       املبادئ  
 من اإلعالن العاملي حلقوق ١٨ و١٦ و٢ من الدستور وتقضي به املواد ٥وفقاً ملا يضمنه الفصل 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ٢ من املادة    ٢اإلنسان، والفقرة   
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، ومهـا           ٢ من املادة    ١الفقرة  والثقافية و 

  ...".الصكان اللذان صدَّقت عليهما تونس 

، رأت حمكمة التعقيب أن   ٢٠٠١مارس  / آذار ٢الصادر يف   ،  ٢٠٠١ لعام   ٧٢٨٦القرار عدد   يف    •
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٠املشّرع التونسي، امتثاالً ألحكام اتفاقية حقوق الطفل املؤرخة         "

ال "، حـىت    ..."، اليت صدَّقت عليها تونس، راعى يف جمال منح احلضانة مصلحة الطفل             ١٩٨٩
ما دام مه األجنبية، أليكون هناك انتقاص من النظام العام التونسي بقرار أجنيب مينح حضانة طفل 

  ". الفضلىهو مصلحة الطفليف هذه احلالة املعيار الوحيد الذي ينبغي أن يسود 

، قامت ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢بتاريخ ، ٥٣/١٦١٨٩  عدديف احلكم الصادر يف القضية  •
، بتحليل واضح حلكمها الذي حيدد تلك األبوة بـاللجوء إىل اختبـار             نوبَهمباحملكمة االبتدائية   

ال البنوة هي حق من حقوق الطفـل        "باعتبار أن   ) احلمض اخللوي الصبغي  (البصمات الوراثية   
عّرفهـا  ه، ومن مث جيب أن تفهم البنوة، كمـا          اميكن تقييده بشكل العالقات اليت خيتارها والد      

 من اتفاقيـة  ٢ من املادة    ٢ من جملة األحوال الشخصية، مبعناها الواسع وفقاً للفقرة          ٦٨الفصل  
لطفل  واليت حتمي ا١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩حقوق الطفل املصادق عليها بالقانون املؤرخ 

من مجيع أشكال التمييز أو اجلزاء اليت يستوجبها الوضع القانوين لوالديه، وأن حرمان الطفل من   
حقه يف البنوة بداعي أن الوالدين غري مرتبطني برابطة الزوجية، ميثل عقوبة ترتل بالطفل ونيالً من 

ماد فارق اصطناعي أحد حقوقه األساسية، دون مراعاة للتمييز الناجم عن ذلك بني األطفال باعت
  ".بني البنوَّة الشرعية والبنوة الطبيعية
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 ٣٩تضطلع احملكمة اإلدارية، يف هذا الصدد، بدور حاسم، وخباصة منذ اعتماد القانون األساسي رقـم                  - ٢٢
 الذي ينشئ قضاء الدرجة املزدوجة يف القضايا املتعلقة بالـدعاوى ذات الـصلة            ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٣املؤرخ  

 الذي ينشئ دائرة التعقيـب      ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٤ املؤرخ   ٧٩السلطة، والقانون األساسي رقم     دود  بتجاوز ح 
 الذي ينشئ رفـع دعـوى       ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٢٤ املؤرخ   ١١والقانون األساسي رقم    ،  داخل احملكمة اإلدارية  

تتمتع  كانت تلك املراسيم اليتبرفع احلصانة ذات الطابع التنظيمي وذلك السلطة ضد املراسيم جتاوز حدود بسبب 
  .هبا يف النظام السابق

السهر الفّعال على احترام حقوق املتقاضني وعلى تعزيز بومسحت مجيع تلك التعديالت للمحكمة اإلدارية   - ٢٣
املبادئ األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك باإلشارة الواضحة إىل املبادئ اليت تقضي هبا الصكوك الدولية 

  :القرارات التاليةال على ذلك، نذكر بإجياز وكمث. ات الصلةذ

 / حزيران ١بتاريخ  ،  ٢١٩٣عدد  يف احلكم الذي أصدرته يف القضية       ،  استندت احملكمة اإلدارية    •
 من الدستور ٨ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والفصل ١٩، إىل كل من املادة ١٩٩٤يونيه 

إشارة إىل أي موظف لديها  دارة وفقاً للقانون أن تضمِّن ملف       التونسي، وقررت أنه ال ميكن لإل     
 أو حماكمة املوظف بناء على أفكاره طاملا مل يتصرف يف           ،آرائه السياسية أو الفلسفية أو الدينية     

  .ممارسة وظائفه بشكل يتعارض مع أداء املهام املنوطة به

 كـانون   ١٨بتـاريخ   ،  ١٦٩١٩ستندت احملكمة اإلدارية يف احلكم الصادر يف القضية رقـم           ا  •
والسياسية الذي   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        ٢٣، إىل املادة    ١٩٩٩ديسمرب  /األول

ُيقر بأن يكون للرجل واملرأة، ابتداًء من بلوغ سن الزواج، حق ُمعترف به يف التزوج وتأسيس                
وظفي قوات األمن الداخلي أسرة دون قيد، وقررت احملكمة اإلدارية إلغاء قرار طرد موظف من م

السلطة، وهو القرار الذي اختذته اإلدارة بسبب عدم حصول املوظـف       جتاوز حدود   استناداً إىل   
 من النظام العام ألفراد     ٨على إذن مسبق بزواجه من امرأة أجنبية كما ينص على ذلك الفصل             

  .قوات األمن الداخلي

  ياكل الوطنية للرقابة واملتابعة اهل- دال 

  العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسيةهليئة ادور 

لتلـك  تـونس   ية اليت قدمتها    رالنظر يف التقارير الدو   يف سياق   يف إطار متابعة توصيات بعض هيئات املعاهدات          -٢٤
العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، املنـشأة مبوجـب         اهليئة  اهليئات، مت خالل السنوات املاضية تعزيز صالحيات        

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٨ املؤرخ   ٢٨٤٦، عقب إصدار املرسوم     ١٩٩١يناير  / كانون الثاين  ٧ املؤرخ   ٥٤عدد  ملرسوم  ا
العليـا مـع   بصفة خاصة، بغية ضمان تطابق صالحيات اهليئة        ،  ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٠ املؤرخ   ٨٨٦ واملرسوم   ٢٠٠٦

  ).٤٨/١٣٤ قرار اجلمعية العامة - مبادئ باريس( اإلنسان املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق

، ٢٠٠٨وكما أعلن رئيس الدولة عند تقبل هتاين السلك الدبلوماسي املعتمد يف تونس مبناسبة حلول عام   - ٢٥
وذلك، كما أكـد رئـيس      جملس النواب مشروع قانون     سُيعرض قريباًُ على    ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٤يف  
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وذلك باالرتقاء باألحكام املنظمة هلا إىل مرتبة ، العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسيةتطوير اهليئة الدولة، بغية 
قانون ومتكينها كمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان من االستقالل اإلداري واملايل ومراجعة تركيبتها دعماً للتواصل ال

  ."يداً لدورها يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتهابني الدولة ومكونات اجملتمع املدين وتعزيز اختصاصها تأك

   التنسيق- هاء 

ألعمال املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، متثل حقـوق      اتنسيق  حتسني  يف إطار احلرص على تأمني        - ٢٦
قـوق  ويساعد الوزير منسق عام حل    . ، هي وزارة العدل وحقوق اإلنسان      معنية اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من وزارة     

حبقوق اإلنـسان،   اإلنسان مهمته ضمان متابعة تعزيز حقوق اإلنسان، وتلقي الشكاوى، وإجراء دراسات تتعلق             
العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية والوحدات األخرى حلقوق اإلنسان على مـستوى            اهليئة  بالتعاون مع   

  . زارة اخلارجية ووزارة الشؤون االجتماعيةداخل وزارة الداخلية وواليت مت إنشاؤها اإلدارات األخرى أي 

يف إطار متابعة توصيات جلنة حقوق الطفل عقب مناقشة التقرير الدوري الثاين املقـدم مـن تـونس                    - ٢٧
)CRC/C/15/Add.181 بادرت تونس إىل حتسني تنسيق سياساهتا وإجراءاهتا يف هذا اجملال)١٦- ١٢، الفقرات ،:  

: جديدة تتمثل يف إعداد تقرير سنوي بشأن حالة الطفولة يف تـونس           إرساء آلية مراقبة ومتابعة       •
ُيعرض هذا التقرير على أول اجتماع جمللس الوزراء سنوياً، وذلك لتقييم حالة الطفل بتـونس،               
وحتديد أوجه التدخُّل واقتراح التغيريات والربامج الالزمة لتعزيز حقـوق الطفـل ووضـعه يف               

  .لواقعالتشريعات وعلى أرضية ا

حتسني عمل اجمللس األعلى للطفولة والتحكم يف التنسيق بني خمتلف السياسات الوطنية وخمتلف               •
اجلهات املتدخلة لصاحل الطفل، وذلك بأمور منها إنشاء جلنة متمخضة عن اجمللس األعلى للطفولة 

ئج املُحرزة،   ُمكلفة بتقدمي التقارير إىل اجمللس بشأن برامج التدخُّل املُنجزة والنتا          ٢٠٠٦يف عام   
  .وما إىل ذلك

 جلنة وطنية   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٠وحرصاً على زيادة تعزيز آليات محاية حقوق اإلنسان، أُنشئت يف             - ٢٨
للقانون اإلنساين الدويل بغية تعزيز انضمام تونس للعملية الدولية اهلادفة إىل محاية حقوق اإلنسان وتطويرهـا،                 

 يف العامل وجتديد تأكيد التزام تونس بالسهر على االحترام الكامـل جلميـع              واملشاركة النشطة يف تعزيز السالم    
  .الصكوك الدولية ذات الصلة

   اجملتمع املدين ودور املنظمات غري احلكومية- واو 

 الذي ألغـى    ١٩٩٢ما انفك عدد املنظمات غري احلكومية يتزايد خاصة منذ تعديل قانون اجلمعيات لعام                - ٢٩
 منظمـة؛  ٥٦٤: التنمية( وتغطي املنظمات غري احلكومية مجيع قطاعات احلياة االجتماعية تقريباً      .نظام اإلذن املسبق  

 ١٠٩:  منظمة؛ حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق الطفل وحقوق املـستهلك          ٤٣٣: األعمال اخلريية واإلغاثة  
وتسهر الـسلطات   . تشجيع خاص وتتمتع املنظمات غري احلكومية اليت تتدخَّل يف جمال حقوق اإلنسان ب          ). منظمات

  . التونسية على تعزيز الشراكة مع املنظمات غري احلكومية ككل، وخباصة املنظمات اليت تعمل يف جمال حقوق اإلنسان
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وُتدرك الدولة التونسية لزوم إقامة أفضل شراكة ممكنة مع املنظمات غري احلكومية وتقدم هلا املـساعدة                  - ٣٠
، وفيما يتعلق بالصعوبات اليت تواجهها الرابطة التونسية حلقوق اإلنسان، وهي           من ذلك . عندما تواجه صعوبات  

الرابطة األفريقية األوىل حلقوق اإلنسان واليت متثل بالنسبة لتونس مكسباً وطنياً، فإن موقف السلطات التونـسية                
وتـشجع  . اهتا الداخليـة  الثابت يتمثل يف احترام استقالل الرابطة، ومتكينها من الفرص املالئمة لتجاوز صـعوب            

السلطات الرابطة على اإلسراع بعقد مؤمترها يف أحسن اآلجال ومتكينها من قواعد أداء شفافة تسمح هلا بتعزيز                 
  . إشعاعها خدمة حلقوق اإلنسان

وفيما يتعلق بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ذات الطابع الدويل، تعمل تونس، إىل جانب متكني تلك   - ٣١
وتبعاً لـذلك،   . ات من اإلطار القانوين املالئم، على جعلها شريكاً منتظماً تزمع تطوير تعاون مستمر معها             املنظم

، وهيئة البيئة والتنمية يف العـامل الثالـث،         "التايري"وعلى سبيل املثال، فإن تونس حتتضن مقار أو فروع مؤسسة           
معوقني، واملعهد العريب حلقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل وأرض اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، واملنظمة الدولية لل

مؤسـسة  ، و "فريدريش إيبريت "مؤسسة  للصحفيني من أجل أفريقيا، ورابطة املنظمات املغاربية حلقوق الطفل، و         
قوق اإلنـسان،   منظمة مرصد ح   تونس مع منظمة العفو الدولية، و      رومن جهة أخرى، تتحاو    ."ركونراد أديناو "

حلوار مع على ااملية ملناهضة التعذيب، والنظام الدويل للمبادالت من أجل حرية اإلعالم، وتظل منفتحة واملنظمة الع
  .مجيع املنظمات غري احلكومية النشطة يف جمال حقوق اإلنسان

: علـى أرض الواقـع    ومحايتها  تعزيز حقوق اإلنسان     -  اجلزء الثاين
  يةاإلجنازات والتحديات واملعوقات واآلفاق املستقبل

   حالة احلقوق املدنية والسياسية- ألف 

  اإلجنازات يف جمال تعزيز احلقوق املدنية والسياسية:  ١- ألف

اعتماد ولذلك، بادرت تونس إىل     .  وتعزيزها أولت تونس عناية متزايدة حلماية احلقوق املدنية والسياسية         - ٣٢
ويف إطار متابعة التوصيات  . ومحايتهاحلقوقعدد من اإلصالحات لتعديل اإلطار القانوين اهلادف إىل ضمان تلك ا

ي الرابـع املقـدم مـن تـونس         رالصادرة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عقب النظـر يف التقريـر الـدو             
)CCPR/C/79/Add.43(             وعالوة على التعديالت الدستورية والتشريعية اهلادفة إىل النهوض حبقـوق اإلنـسان ،

 من هذا التقرير، ١٦ و١٤ و١٣ بإجياز يف الفقرات عروضةة والنظام القضائي، املوتعزيز ضمانات الواليات القضائي
  . اعُتمدت تعديالت دستورية وتشريعية أخرى هبدف زيادة تعزيز احلقوق املدنية والسياسية واحلريات األساسية

الذي ُيعزز   ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ ،ومن بني هذه التعديالت نذكر القانون الدستوري املؤرخ         - ٣٣
اليت هتـم   دور األحزاب السياسية يف احلياة العامة ويوسِّع جمال اللجوء إىل االستفتاء فيما يتعلق باملسائل احليوية                

 . من الدستور تعدد املرشحني لرئاسة اجلمهورية      ٤٠وكرست التعديالت اليت أُدخلت على الفصل        .مستقبل البلد 
 ٤ املـؤرخ    ،٢٠٠٣ لعـام    ٥٨ عـدد  االنتخابية عن طريق القانون      ت التعديالت اليت أُدخلت على اجمللة     ضفوأ
، لصاحل الناخبني وأنشأت نظام مراجعة مستمرة للقوائم االنتخابية       إضافية   ضمانات قانونية    ٢٠٠٣أغسطس  /آب

  .يف الوقت نفسه شفافية العملية االنتخابية يف مجيع مراحلهامعززة 
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وعالوة على ذلك،   . وجود ستة أحزاب سياسية يف جملس النواب      من خالل    التعددية الدميقراطية    جلّىوتت  - ٣٤
 ويف ،جتماعات، ويف التعبري عن آرائهااالنشطة واأل تسعة أحزاب سياسية متارس حقوقها يف تنظيم دوجد يف البالت

قليمية كما يوجد لألحزاب السياسية املمثَّلة يف جملس النواب أيضاً ممثلون داخل اهليئات احمللية واإل             . نشر صحفها 
  .الدولة لتمويل أنشطتها ونشر صحفهااليت تقّدمها وحيق هلا احلصول على املساعدات املالية . والوطنية

، CCPR/C/79/Add.43( اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان        تقدمت هبا ويف إطار متابعة التوصيات اليت        - ٣٥
   ،ريق العديد من اإلجـراءات والتـدابري      ، بادرت تونس إىل تعزيز حرية الرأي والتعبري عن ط         )٢٠- ١٨الفقرات  

  وجيدر التذكري، يف هـذا الـصدد،       . منها التعديالت اليت أُدخلت على جملة الصحافة، بغية تعزيز احلريات العامة          
   ، واملعدِّل جمللـة الـصحافة     ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٩ملؤرخ   ا ٢٠٠٦ لعام   ١ عددلقانون األساسي   ل وفقاًأنه  ب

ال ختضع لإليداع القانوين الصحف اليومية والدورية، مبا فيهـا اجملـالت            "،  )الفقرة األخرية ( ٣وال سيما فصله    
  ".الصحفية الدورية

  :ويف جمال الضمانات القضائية واستقالل العدالة، يكتفي هذا التقرير بذكر اعتماد القوانني التالية  - ٣٦

عـدِّل وُيكمِّـل جملـة       الذي يُ  ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢ املؤرخ   ١٩٩٩ لعام   ٩٠ عددلقانون  ا  •
 مثل احلد ،اإلجراءات اجلنائية وُيدخل ضمانات إضافية لألفراد الذين ُيحرمون مؤقتاً من حريتهم  

من االحتجاز رهن احملاكمة، وإبالغ أُسر األشخاص املوقوفني، وتوضيح أسـباب االحتجـاز             
 ختـضع لرقابـة   قافواملربرات القانونية، واحلق يف تلقي فحص طيب، وتأمني وجود سجالت إي 

  .وكيل اجلمهورية

 الذي ُيعـدِّل وُيكمِّـل جملـة        ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٧ املؤرخ   ٢٠٠٠ لعام   ٤٣ عددلقانون  ا  •
  .اإلجراءات اجلنائية، وُينشئ مبدأ القضاء املزدوج الدرجة يف اجملال اجلنائي

ل جملة اإلجراءات  الذي ُيعدِّل وُيكم٢٠٠٠ِّيوليه / متوز٣١ املؤرخ ٢٠٠٠ لعام ٧٧ عددالقانون   •
  .ضي تنفيذ األحكامخطة قااجلنائية، وُينشئ 

 واملتعلق بنقل اإلدارة العامة للسجون      ٢٠٠١مايو  / أيار ٣ املؤرخ   ٢٠٠١ لعام   ٥١ عددالقانون    •
  .إىل وزارة العدل وحقوق اإلنسان

 وهـو   ،ظيم الـسجون  ن واملتعلق بت  ٢٠٠١مايو  / أيار ١٤ املؤرخ   ٢٠٠١ لعام   ٥٢ عددالقانون    •
القانون األول من نوعه يف تاريخ السجون الذي ينظم حقوق وواجبات كل من السجني وإدارة               

، سلطة إصدار عقوبـات      ممثَّلني فيه   السجناء الذي يكون السجون ومينح جملس التأديب وحده،      
  .تأديبية ضد املذنب

 وُيكمِّـل    والذي ُيعدِّل  ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٢ لعام   ٩٢ عددالقانون    •
أمور منـها   خويله القيام ب  جملة اإلجراءات اجلنائية بغية تعزيز صالحيات قاضي تنفيذ األحكام بت         

  . أشهر٨حمكوم عليه بعقوبة سجن ال تتجاوز  حبق مدان طوشرمإطالق سراح اختاذ قرار 
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ـ    ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٢ لعام   ٩٣ عددالقانون    • ل  والذي ُيعدِّل وُيكمِّ
 عن طريق الوساطة يف اجملال اجلنائي بتحديد الوسائل         ينص على الصلح  جملة اإلجراءات اجلنائية و   

  . بطريقة وديةاتالبديلة للعمل اجلنائي لتعزيز روح الوفاق بني املواطنني وتسوية اخلالف

ـ    ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٢ لعام   ٩٤ عددالقانون    • ل  والذي ُيعدِّل وُيكمِّ
   أن كل من قضى فترة احتجـاز مؤقتـة أو فتـرة سـجن         نص على جملة اإلجراءات اجلنائية وي   

وثبتت براءته يف وقت الحق، ميكن أن يطالب الدولة بتعويض الضرر املادي واألديب الناتج عن               
  .الحتجازاذلك 

ـ    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٤ املؤرخ   ٢٠٠٥ لعام   ٨١ عددلقانون األساسي   ا  • ل ، الذي ُيعدِّل وُيكمِّ
ء، والوضع ، واملتعلق بتنظيم القضاء، واجمللس األعلى للقضا١٩٦٧يوليه / متوز١٤القانون املؤرخ 
  .اخلاص للقضاة

 الذي ُيكمِّل بعض أحكام جملـة       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٧ لعام   ٣٢ عددلقانون  ا  •
مشتبه فيه عنـد     الشرطة العدلية كل     ضباطاإلجراءات اجلنائية ويقضي بأمور منها لزوم إبالغ        

االستعانة مبحامٍ خيتاره بنفسه، على أن يدوَّن ذلك يف قه حب"إنابة قضائية تنفيذ استجوابه يف إطار 
  .، مع احلق يف إبالغ احملامي على حنو مسبق بوقائع الدعوى"يف احملضر

ه بوضـوح   من٦٥وجيب التذكري يف هذا الصدد بأن استقالل القضاء يضمنه الدستور الذي ينص الفصل       - ٣٧
 ضاء يضمن استقالل الق،وعالوة على ذلك ". عليهم يف قضائهم لغري القانوننالقضاة مستقلون ال سلطا"على أن 

كما تضمنه سلطة القرار املعترف بـه هلـذا         . تطبيق القانون الساري على مستوى عضوية اجمللس األعلى للقضاء        
 يتخذ قرارات تنفيذية، ال سيما يف جمال التوظيف والترقية آراء، بل قتصر على جمّرد اإلدالء ب    اجمللس، حيث إنه ال ي    

  .واحلراك الوظيفي والتأديب

 عدل القانون األساسي ني ضمان استقالل السلطة القضائيةوجدير بالذكر، من جهة أخرى، أنه بغية حتس  - ٣٨
لقضاة املنتخبني من  عضوية اجمللس األعلى للقضاء بالزيادة يف عدد ا٢٠٠٥أغسطس / آب٤السالف الذكر املؤرخ 

 طعن، الضمانات التأديبية بفتح سبل ال)ديداجل (٦٠فصل الوعزز القانون نفسه، يف . جانب نظرائهم حسب فئتهم
  . القرارات التأديبيةيف

ويف جمال تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت                  - ٣٩
 اللتني  ٢٢ و ٢١ إضافة إىل ذلك اإلعالنات املنصوص عليها يف املادتني          أصدرت تونس دون حتفظ و    صدقت عليها 

 باستمرار علـى    يةتونساحلكومة ال تتعلقان بصالحيات جلنة مناهضة التعذيب يف جمال النظر يف الشكاوى، تعمل            
  : مجيع اآلليات الالزمة للتصدي لالنتهاكاتإعمال

 اخلتامية اليت أبدهتا جلنة مناهضة التعذيب عقب النظر يف التقريـر الـدوري              يف إطار متابعة املالحظات     •
جعل مواد "حيث توصي اللجنة بأمور منها ) ١٠٥-٨٨، الفقرات A/54/44انظر الوثيقة (الثاين لتونس 

ــوارد يف    ــو ال ــى النح ــذيب عل ــف التع ــع تعري ــق م ــصلة تتف ــائي ذات ال ــانون اجلن   الق
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، املـادة   ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢، املؤرخ   ١٩٩٩ لعام   ٨٩ القانون عدد    ، عّدل " من االتفاقية  ١املادة  
  . من تلك االتفاقية١ من اجمللة اجلنائية مكرراً حرفياً تعريف التعذيب بصيغته الواردة يف املادة ١٠١

تيسري وصـول    وكذلك ،ويف الوقت نفسه، تعمل احلكومة على تطوير آليات املراقبة والتفتيش           •
 من الوقوف على أي شكل من أشكال انتهاك السلطة، وجتميـع            م لتمكينه الضحايا إىل العدالة  

 الرجـوع وتتميز، يف هذا الصدد، سبل      . األدلة وتقدمي املرتكبني إىل السلطات القضائية املالئمة      
  .الفعاليةب خالفات،تلك املمثل  املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون الذين يرتكبون علىالداخلية 

 على سبيل البيان فقط، حاالت أحكام تثبت أن السلطات القضائية التونسية ال تتردد ،تقريرويقدم هذا ال  - ٤٠
يف مالحقة أي انتهاك للسلطة من جانب موظفي إنفاذ القانون، وال سيما أعمال العنف وسـوء املعاملـة الـيت                

  :ت إدانتهمويرتكبوهنا وتصدر حبقهم عقوبات شديدة عند ثب

حمكمة االسـتئناف   صدرت  ، أ ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٥در يف    الصا ١١٢٠ عدديف احلكم     •
 سنوات بـسبب  بالسجن ملدة أربععقوبة يف حق ثالثة موظفني من إدارة السجون    تونس  مبدينة  

 وذلك تطبيقاً   ، يف املائة  ٢٠عجز دائم جتاوز    إصابته ب ارتكاب أعمال عنف ضد سجني أدت إىل        
 آالف  ٣٠٧ الدولة أيضاً بدفع مبلـغ        وحكمت عليه  ، من اجمللة اجلنائية   ٢١٩ و ٢١٨للفصلني  

  .دينار للضحية كتعويض

تـونس  دينة   حمكمة االستئناف مب   حكمت،  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢ املؤرخ   ٧٨٨ عدديف احلكم     •
قـصد  إىل الوفاة دون    ى  أدعمداً  شخص  ضرب وجرح    عاماً بسبب    ١٥ السجن ب على شرطي 
  . من اجمللة اجلنائية٢٠٨لفصل مبقتضى ا

على ت حمكمة االستئناف بتونس     حكم،  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣ املؤرخ   ١٥٤٦ عدد احلكم   يف  •
 إعاقة دائمة   ا نتجت عنه  بسبب أعمال عنف   شهراً   ١٦ السجنموظف يف جهاز احلرس الوطين ب     

يف الوقت وحكمت مدينة ،  من اجمللة اجلنائية٢١٩ و٢١٨لفصلني مبقتضى ا ، يف املائة٢٠تتجاوز 
  .لضحية كتعويضل ألف دينار ١٨دولة مبلغ البأن تدفع نفسه 

 حمكمة االستئناف بتـونس     حكمت،  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٢ الصادر يف    ٢٦٤٥ عدديف احلكم     •
 بسبب العنف املرتكب    ، شهراً ١٨ بني سنة و   تتراوحسجن  ثالثة موظفي شرطة بعقوبات     على  

  .نائية من اجمللة اجل١٠١لفصل ا مبقتضىمن جانب موظف عام أثناء أدائه مهامه 

نت حمكمة االستئناف بتونس رئيس     ، أدا ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢ املؤرخ   ١٠٣٧٢ عدديف احلكم     •
 دينار بسبب العنف الذي ارتكبه موظف عام أثناء أدائه مهامه           ٥٠٠ة بغرامة قدرها    كز شرط رم

  . من اجمللة اجلنائية١٠١لفصل ا مبقتضى

 اإلدارة يف ممارسة صالحيتها التأديبية ضد املـوظفني         لخومن جهة أخرى، فإن املالحقات اجلنائية ال تُ         - ٤١
ال، يف هذا الصدد، إىل تدابري      فعوعادة ما يتعرض مرتكبو تلك األ     . تطبيقاً ملبدأ ازدواج األخطاء اجلنائية والتأديبية     
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ـ               .تأديبيةعزل   اكم ويتضمن اجلدول التايل قضايا املالحقات ضد موظفي النظام العام وإدارة السجون أمـام احمل
  .٢٠٠٧- ٢٠٠٠التونسية للفترة 

  عدد القضايا  طبيعة املخالفة
  ٨٠    جتاوز حدود السلطة باالقتران مع العنف- ١
  ١٠٧    جلوء موظف عام أثناء ممارسة مهامه للعنف اجلسدي أو اللفظي - ٢
  ٨    اللجوء إىل العنف ضد متهم النتزاع اعترافات- ٣
  ٢    االحتجاز واحلبس التعسفيان- ٤
  ٨  أشكال انتهاكات خمتلفة أخرى  - ٥

  ٢٠٥  اجملموع  

ومن جهة أخرى، ومن بني املبادرات األخرية اليت أقدمت عليها الدولة يف إطار التعاون مع املنظمـات                   - ٤٢
 بـني   ٢٠٠٥أبريل  /الدولية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، جيب اإلشارة باخلصوص إىل االتفاق املربم يف نيسان             

ة واللجنة الدولية للصليب األمحر، وهو االتفاق الذي يأذن هلا بزيارة مجيع السجون وأمـاكن               السلطات التونسي 
االحتجاز، والوقوف على ظروف االحتجاز، واستجواب احملتجزين الذين ختتارهم اللجنة دون حضور ممثل عـن               

يونيـه  / الفترة من حزيـران    وقامت اللجنة يف  . اإلدارة املعنية وتقدمي مالحظات واقتراحات إىل السلطات املعنية       
 مراكز للحـرس الـوطين      ٩ مركز شرطة، و   ١٨ زيارة إىل    ٦١ب ،  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠٠٥

وأجرى مندوبو اللجنة، أثناء تلك الزيارات، آالف املقـابالت دون حـضور            .  سجناً يف البالد   ٢٨وكذلك إىل   
.  زيارة إىل السجون٣٢ب ، قامت اللجنة، ٢٠٠٧مايو /يار حىت أ٢٠٠٦يناير /ويف الفترة من كانون الثاين. شهود

  .كما اختذ التعاون مع اللجنة شكل برامج تدريب لصاحل القضاة وموظفي النيابة العامة والعاملني يف السجون

   التقدم احملرز يف جمال نشر ثقافة حقوق اإلنسان: ٢- ألف

قوق اإلنسان، بادرت تونس إىل التثقيف يف جمال        وفقاً لألهداف اليت حددهتا الصكوك الدولية اخلاصة حب         - ٤٣
حقوق اإلنسان، على أوسع نطاق ممكن، يف الوقت الذي وضعت فيه برامج مالئمة لتعديل مجيع املناهج، مبا فيها                  
الكتب املدرسية دون استثناء، يف خمتلف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي وتعميم تعليم حقوق اإلنسان، يف شكل 

  .عمودي إلزامي جلميع شهادات الليسانس واملاجستري يف التعليم العايلبرنامج 

واستهدفت اجلهود، يف هذا الصدد، بصفة خاصة تنقية الربامج من أي شكل من أشكال التشيُّع ومتكني                  - ٤٤
 ١٩٩١املدارس جمدداً وخمتلف املؤسسات التعليمية من بلوغ هدفها احلقيقي الذي يتمثل، مبوجب قـانون عـام                 

  :خلاص بالنظام التعليمي، يف ما يليا

إعداد الشباب حلياة ال تترك أي جمال للتمييز أو الفصل القائم على نوع اجلـنس أو األصـل                  "  •
  ."االجتماعي أو العرق أو الدين

متكني التالميذ من احلق يف تنشئة شخصيتهم ومساعدهتم على الوصول بأنفسهم إىل النضج حىت "  •
  ".بادئ التسامح واالعتدالتتم تنشئتهم يف إطار م
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 يف إطار تعديل نظام التعليم اهلادف إىل متكني املدرسة من   ٢٠٠٣ومت جتديد هذه االجتاهات االستراتيجية وتعزيزها يف عام         
  .إتاحة تعليم قائم على أساس النهوض حبقوق اإلنسان، ورفض التمييز والتطرف ومجيع أشكال التعصب

بيل املثال، بأن كتب التعليم الديين املدرسية، وال سيما الكتب املوجهـة إىل             ويذكّر هذا التقرير، على س      - ٤٥
ضرورة تفادي الرتاعـات ذات     : "تالميذ املرحلة الثانية من التعليم الثانوي، تشدد على أمور منها املواضيع التالية           

التعلـيم  "،  "لدين واحلداثة التعليم كأداة للحرية واملواءمة بني ا     "،  "العلم كحصن ضد التعصب   "،  "الصبغة الدينية 
  ".أمهية التشاور والتسامح واحلوار"، "عصر التنوير يف أوروبا"، "كعدو للديكتاتورية

وتنعكس هذه االجتاهات على مستوى التعليم العايل حيث ميثل تعليم حقوق اإلنسان، وفقاً للنـصوص                 - ٤٦
الليـسانس واملاجـستري    "يـد لـدرجات     التشريعية التونسية والصكوك الدولية، يف إطار وضع اإلصـالح اجلد         

  .، برناجمياً عمودياً إلزامياً يف مجيع شهادات الليسانس واملاجستري"والدكتوراة

ويندرج، يف الوقت نفسه، نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف برامج التدريب والتدريب املـستمر ملختلـف                  - ٤٧
 عن إنفاذ القوانني، وموظفي السجون، والعاملني يف       الفئات املهنية، وال سيما تدريب القضاة واحملامني واملسؤولني       

وتبعاً لذلك، أَدرج أمـران     . قطاع الصحة، مبن فيهم األخصائيون النفسيون، واملرشدون االجتماعيون، وغريهم        
 هذه املادة يف برامج التدريب اليت       ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٦صادران عن وزارة العدل وحقوق اإلنسان مؤرخان        

األعلى للقضاء لصاحل القضاة املمارسني، واملراقبني القضائيني واملساعدين القضائيني الذين يعملون           وضعها اجمللس   
وتشارك مؤسسات أخرى يف هذه الربامج، ومنها مثالً مركز الدراسـات القانونيـة             . بصفتهم موظفني عموميني  

  ). ١٩٩٦ليت أُنشئت يف عام ا(واملدرسة الوطنية للسجون واإلصالح ) ١٩٩٢الذي أنشئ يف عام (والقضائية 

، ووضع )٢٠٠٤- ١٩٩٥(ويف إطار االلتزام بأهداف عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   - ٤٨
، دعمت احلكومة عمل املنظمات واجلمعيات يف جمال الدراسات، )٢٠٠٧- ٢٠٠٥(املرحلة األوىل للربنامج اجلديد 

ها من األحداث الرامية إىل حتسني التعريف باملبادئ والقواعد املتعلقة          ودورات التدريب، واحللقات الدراسية وغري    
  .حبقوق اإلنسان، وبتدريسها ونشرها على نطاق واسع

لتحـريض علـى    ا مكافحـة  العمل الذي تقوم به تونس يف جمايل        :٣- ألف
  الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح

امية حلقوق اإلنسان بشأن تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان املتعلـق           يربز إسهام تونس يف تقرير املفوضية الس        - ٤٩
، التدابري واآلليات اليت وضعتها تونس لتعزيـز مكانتـها        "بالتحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح      "

بادئ والـضمانات   وإضافة إىل امل  . كأرض لقاء وحوار واعتدال وتسامح وكحيز للحرية والتعايش السلمي بني األديان          
وخباصة اجمللة اجلنائية، وجملة الصحافة والقوانني اليت تضمن        (القانونية اليت ينص عليها الدستور وتنص عليها التشريعات         

؛ ونداء تونس من    )١٩٩٥(عهد قرطاج للتسامح    : ، ُوضع العديد من اآلليات واملبادرات، منها      )ممارسة الشعائر الدينية  
؛ وجائزة رئيس   )٢٠٠١(؛ وكرسي بن علي اجلامعي حلوار احلضارات واألديان         )٢٠٠١(ت  أجل احلوار بني احلضارا   

؛ ومركز البحـوث والدراسـات      )٢٠٠٣(؛ ومنتدى تونس للسالم     )٢٠٠٢(اجلمهورية العاملية للدراسات اإلسالمية     
  .للحوار بني احلضارات واألديان املقارنة؛ وإعالن تونس للتحالف بني احلضارات
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  قوق املرأة حالة ح- باء 

 قطيعة كاملة مع ماضٍ يتسم برفض       ١٩٥٦أغسطس  / آب ١٣مثلت جملة األحوال الشخصية الصادرة يف         - ٥٠
ومتثل اجمللة أداة للتحرير عن طريق إلغاء أمور منها تعدد الزوجات والتطليـق ورفـض               . االعتراف بكرامة املرأة  

  .وضع ال إنساينالعادات والتقاليد اليت وضعت املرأة يف 

 ١٢ املؤرخ ٧٤- ٩٣وتتواصل هذه العملية بإصالحات أخرى منها اإلصالحات اليت تضمنها القانون عدد   - ٥١
مكّن املرأة من املشاركة يف ممارسة الوصاية على        ، الذي عّدل وأكمل جملة األحوال الشخصية و       ١٩٩٣يوليه  /متوز

 اجلنسني والقضاء على مجيع أشكال التمييز األطفال، األمر الذي ميثل مكسباً إضافياً لتونس على درب املساواة بني
وإن ". صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق     "١٩٩٣يوليه  / متوز ١٢كما أنشأ نفس القانون املؤرخ       .ضد املرأة 

رعت إىل ا تضع نفسها، يف الوقت ذاته، يف طليعة الدول اليت سقدإنشاء صندوق الضمان هذا، فب إذ بادرتتونس 
  .٢٧ من املادة ٤ حقوق الطفل، وخباصة الفقرة تنفيذ أحكام اتفاقية

وكانت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أشارت بارتياح يف مالحظاهتا اخلتامية اليت صاغتها   - ٥٢
يف أعقاب النظر يف تقريري تونس الدوريني الثالث والرابع اجملمعني، إىل تطور حقوق املـرأة يف جمـال األحـوال                    

، CEDAW/C/TUN/3-4, 2002 انظر الوثيقة(ويف جماالت احلياة االجتماعية والسياسية األخرى يف البالد الشخصية 
  ).١٨٧- ١٨٣الفقرات 

ورغم اخلطاب الذي تستخدمه احلركات الرجعية الداخلية واخلارجية، فإن تونس ملتزمة مبواصلة الـسري      - ٥٣
 علـى  إرادة سياسية متجددة     لىمية املستدامة وتشهد ع    التن صميمعلى درب تعزيز حقوق املرأة، اليت تندرج يف         

،  وانـدماجهن فيـه  ويشدد هذا التقرير، مثالً، على ارتفاع عدد النساء يف قطاع التعليم   . أعلى مستويات الدولة  
وقد تقلصت الفجـوات بـني      . سواءحد   على   ومن حيث أداؤه  على مستوى االستفادة من نظام التعليم       وذلك  

ماً ونشهد حىت زيادة أكرب لدى اإلناث، ال سيما على مستوى نسبة النجاح والتفوق يف التعليم اإلناث والذكور متا
مـستوى نـسب   كما تقلّص الفارق أيضاً على   االبتدائي ويف العديد من اختصاصات التعليم الثانوي واجلامعي،         

 يف املائة ٥٥غت نسبة اإلناث ، بل٢٠٠٧- ٢٠٠٦وعليه، وبالنسبة إىل السنة الدراسية واجلامعية . التسرب املدرسي
  . يف املائة يف التعليم اجلامعي٥٩يف التعليم الثانوي و

 وقد حتررت أكثر  اليوم،ل املرأةومتثّ.  والعمالة،لفقرا مكافحة االجتاهات يف جماالت الصحة، و   جند نفس و  - ٥٤
 الشرائح يف يف املائة ٣٣أكثر من  يف املائة من السكان النشطني، وبلغت ٢٥ نسبةراقبة، املصوبة غري اخلفأكثر من 

  . عاما٢٩ًالعمرية حىت 

 يف املائة يف األنشطة ٣٢ يف األنشطة التحويلية، ولني يف املائة من العام٤٣النساء اليوم نسبة ثل مت  •
 يف ٣١ و، يف املائة مـن القـضاة  ٢٩ يف املائة من الصحفيني، و  ٣٤، و  البحري الزراعية والصيد 

 يف املائة من معلمي التعليم ٥٢ادلة، وي يف املائة من الص٧٢ة من األطباء، و يف املائ٦٠احملامني، و
  . يف املائة من األساتذة اجلامعيني٤٠ وة يف املائة من أساتذة املعاهد الثانوي٤٨األساسي، و
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 يفنفك عدد النساء يف وظائف املسؤولية العليا واختاذ القرار يتزايد، مربزاً ارتفاعاً تدرجيياً              ا ماو  •
 يف املائة من الوظـائف      ٢٠ يف املائة من أعضاء احلكومة، و      ١٥: ه النسبة ثل هذ متو. عدد النساء 

 يف املائة  ٢٥، و )١٩٩٧ يف عام    ١١,٥كانت النسبة   ( يف املائة من النواب      ٢٢,٧الدبلوماسية، و 
 يف املائة مـن     ٢٧ املستشارين، و  جملس يف املائة من أعضاء      ١٩من أعضاء اجمللس الدستوري، و    

  .اجلهوية يف املائة من أعضاء اجملالس ٣٢عضاء اجملالس البلدية وأ

   حالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- جيم 

املؤسسات واهليئات  اليت تضعه لترتيبوحبسب امنذ سنوات عديدة، إىل حد كبري جداً وبتونس  - ُيعترف   - ٥٥
بيد أنـه   . ، كبلد من البلدان الناشئة    )دافوس (االقتصادي العاملي املالية الدولية، مثل صندوق النقد الدويل واحملفل        

  . بصفة خاصة، كبلد رائد يف جمال اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ككل،ُيعترف هبا

خلص من قبل احلالة بتخـصيص فقـرة        ) ١٩٩٨( الفقر   عنوكان تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي         - ٥٦
مشروع "جاء مؤخراً يف الفقرة األوىل من       و". تاريخ طويل من النجاحات   : تونس" عنوان   تتجربة التونسية حت  لل

، الصادر عن املكتب التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف دورته "وثيقة الربنامج القطري للجمهورية التونسية
  :، ما يلي(DP/CP/TUN/1)كتب األمم املتحدة جبنيف  مب٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣ إىل ١٢الفترة من املعقودة يف 

، أحد البلـدان  يني نسمة مال٩,٩ حنو البالغ عدد سكانهتظل تونس، البلد ذو الدخل املتوسط    "  
ما بني   يف املائة يف الفترة      ٥ لغتنافسة يف القارة األفريقية، بنسبة متوسط منو ثابتة ب        قدرة على امل  األكثر  
  اقتصادية متغرية  رغم ظروف ،٢٠٠٥و ١٩٩٧

...  
املبوبة أن البلد يتوقع أن يبلغ أو يتجاوز األهداف احملددة على الصعيد الكلية الوطنية تربز األرقام   
  ٢٠١٥ عام حبلولأللفية من اآلن اإلمنائية لهداف تحقيق األالعاملي ل

...  
 يف ٦,٧قّدر بواقـع  الفقر اليت كانت تونسبة . شهدت نسبة الفقر اخنفاضاً هاماً منذ االستقالل      

 يف املائة يف    ٢ يف املائة ويتوقع أن تقل عن        ٣,٩بنسبة   تقّدر   ٢٠٠٥كانت يف عام    ،  ١٩٩٧املائة يف عام    
  ٢٠١٥عام 
...  

 هـدف   ٢٠٠٠حتقق منذ عام    واقع، فيما   آخذ يف التحول إىل     التعليم االبتدائي جلميع األطفال       
 التالميذ  يف أفواج غلبية  األحيث متثل اإلناث أكثر من      ،   بني اجلنسني على مجيع املستويات      الفوارق إزالة

  واجلامعيعلى املستويني الثانوي 

...  
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تضاعف فقد   ،ما انفكت االستثمارات اليت تقوم هبا الدولة يف اجملال االجتماعي تتزايد باستمرار             
إضايف عائد شهري    وجتّسد يف    ٢٠٠٥ حىت عام    ١٩٩٦يف الفترة من عام     حجم التحويالت االجتماعية    

  ناراً دي٢٧٥لكل أسرة يوازي 

...  
إضافة إىل ذلك، أدجمت تونس منذ سنوات عديدة مبادئ التنمية املستدامة، ووضعت منذ عـام                 
حلفاظ على مواردها ساعية إىل ااالجتماعي  -  ازدهارها االقتصادي واصلت وة الوطني٢١ أجندة   ١٩٩٥

  ".ئية األساسية إىل اخلدمات البيكافةالطبيعية وضمان وصول السكان 

  : مدى التزام تونس هبذا اجملال٢٠٠٧وتبني مؤشرات التنمية البشرية لعام   - ٥٧

 ديناراً يف عام    ١ ٧٧٢ إىل   ١٩٨٤ ديناراً يف عام     ٩٢٧ الدخل الوطين للفرد الواحد من       ارتفاع  •
حنـو   (٢٠٠٧ ديناراً تونسياً يف عـام  ٤ ٣٨٩، ليبلغ ١٩٩٨ ديناراً يف عام  ٢ ٤٢٦و،  ١٩٩٤
  .) دوالر أمريكي٣ ٦٠٠

، ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ٦,٧ إىل   ١٩٧٥ يف املائة يف عام      ٢٢التخفيض اهلام يف نسبة الفقر من         •
  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣,٨ و٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٤,٢و، ١٩٩٥ يف املائة يف عام ٦,٢و

  . يف املائة من اجملتمع٨١ثل نسبة تعزيز مكانة الطبقة الوسطى اليت مت  •

تعديل األجر األدىن املضمون املشترك بني املهن سنوياً واألجر األدىن الزراعي املضمون اللـذين                •  
  .١٩٩٠ يف املائة منذ عام ١٠٢ يف املائة و٩٥اعتمدت زيادة فيها على التوايل بنسبيت 

  . يف املائة٧٧,٤حتسني نسبة األسر التونسية املالكة ملسكنها، حيث بلغت   •  

 ١ ٠٠٠ وفاة لكل ٥١,٤ة وفيات الرضع ونسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة من ختفيض نسب  •  
. ١٩٩٤ والدة جديـدة يف عـام        ١ ٠٠٠ وفاة لكل    ٣١,٨ إىل   ١٩٨٤والدة جديدة يف عام     

 والدة جديدة يف عام ١ ٠٠٠ حالة لكل ٢٠ و١٩٩٨ والدة جيدة يف عام ١ ٠٠٠ لكل ٢٤,٦و
ىل األمام لتحقيق اهلدف االستراتيجي املتمثل يف ختفيض        ، األمر الذي ميثل خطوة كبرية إ      ٢٠٠٦

  .٢٠٠٩ حالة على أقصى حد يف عام ١٥النسبة إىل 

   عامـاً   ٦٧مقابـل   ( عاماً   ٧٣,٢تزايد حتسني متوسط العمر املرتقب املتوقع عند الوالدة ليبلغ            •  
  ).١٩٨٧سنة 

 يف املائة يف عـام  ٩٢ إىل حنو ١٩٨٧ يف املائة يف عام   ٥٤,٦تطور نسبة التغطية االجتماعية من        •  
، فيما تتوقع خطة التنمية     ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٩٥ويتوقع أن تصل هذه النسبة إىل       . ٢٠٠٧

  .٢٠١١ يف املائة يف عام ٩٧احلادية عشرة أن تبلغ هذه النسبة حنو 
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نتهجها تونس يف إطار    ويقدم هذا التقرير بعض التوجهات الرئيسية واحملاور ذات األولوية للسياسة اليت ت             - ٥٨
  .سياسة التنمية املستدامة الرامية خباصة إىل تعزيز إعمال احلقوق االجتماعية والثقافية ككل

  تعزيز احلق يف العمل ومحاية اإلنسان يف العمل  ‘١‘  

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للسياسة االجتماعية، عملت تـدرجيياً            ٢٠تونس، اليت خصصت حنو       - ٥٩
. مل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك قواعد العمل الدوليـة             مبج

 اتفاقية عمل دولية، ومنها خباصة االتفاقيات الثماين املتعلقة مببادئ وحقوق ٥٨وصدَّقت تونس إىل حد اآلن على 
 ٩٨أن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم واالتفاقية رقم  بش٨٧اإلنسان األساسية يف العمل، مبا فيها االتفاقية رقم 

  .بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية

ويف إطار متابعة املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة                - ٦٠
مبواصلة االهتمام مبشكلة   "اللجنة الدولة الطرف    عقب النظر يف التقرير الدوري الثاين لتونس، واليت أوصت فيها           

وشّجعتها على القيام، عند استعراض براجمها للتكوين املهين أو عند          . البطالة، وبشكل خاص البطالة الطويلة املدة     
إنشاء مؤسسات جديدة للتعليم العايل، مبراعاة احتياجات االقتصاد قصد تأمني قدرة التشغيل القصوى للخرجيني              

، وضعت الدولة بالفعل العديد من الربامج والتدابري )٢٥ و١٤، الفقرتان E/C.12/1/Add.36(، "الشهاداتحاملي 
لتعزيز سياسة طوعية واضحة ودينامية واالستجابة إلعمال احلق يف العمل ويف التدريب املهين ألقصى عدد ممكن                

، الـذي   ٢١- ٢١ندوق الوطين للتشغيل    ومن بني هذه الربامج، نذكر خباصة الص      . من الشباب الباحثني عن عمل    
 والذي يهدف إىل حفز العمالة املستدامة       ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١ املؤرخ   ١٠١أنشأه قانون املالية رقم     

 نشاطه  ٢١- ٢١ومنذ بدء الصندوق    . وخباصة عمالة الشباب مع إمكانية تكميل التدريب      ) املأجورة أو املستقلة  (
  . شخصا٧٧١ً ٢٧١، استفاد من تدخالت الصندوق ٢٠٠٧ديسمرب /وحىت هناية شهر كانون األول

  تعزيز التضامن الوطين والقضاء على الفقر  ‘٢‘  

معاجلة : لقد دأبت تونس على التصدي على سبيل األولوية لظاهرة الفقر باتباع هنج متكامل ذي بعدين                - ٦١
 السكان يف دائرة اإلنتاج وتوفري معاملة اقتصادية ذات أولوية تكفل مستوى منو يشجع اندماج الفئات الضعيفة من

ومسحـت هـذه    . اجتماعية مرافقة تضمن ألفقر الطبقات االجتماعية محاية اجتماعية وصحية ومساعدة خاصة          
، وهي نسبة أشد الشرائح فقراً اليت ستستفيد ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣,٨السياسة بتخفيض معدل الفقر إىل نسبة 

 ٧٤٨تستفيد من امتيازات الربنامج القومي ملساعدة العائالت املعوزة، أي حنـو            (لة  من مساعدة مباشرة من الدو    
 ١٧١ ١٣٥(وعالوة على ذلك، تستفيد الفئات الضعيفة أيضاً من العالج اجملاين           ). ٢٠٠٧ شخصاً يف عام     ١٢١

   املتمتعني   مستفيداً من ذوي الدخل احملدود وغري      ٥٤٨ ٠٠٠(ومن العالج بأمثان خمفضة     ) ٢٠٠٧شخصاً يف عام    
  ).بالضمان االجتماعي

، الذي أُنـشئ يف     ٢٦- ٢٦وُيذكّر هذا التقرير أيضاً بالعمل الذي يقوم به صندوق التضامن االجتماعي              - ٦٢
، والذي يسعى إىل النهوض باملناطق واألماكن اليت ال ميكن أن تستفيد مباشـرة مـن اإلصـالحات       ١٩٩٣عام  

املناطق من التجهيزات اجلماعية األساسية من قبيل املسكن الالئق واملرافـق           االقتصادية وميكّن بالتايل سكان هذه      
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الصحية والتعليمية وطرق املواصالت والكهرباء واملاء الصاحل للشرب، إضافة إىل هتيئة فضاءات تسلية وتـرويح               
أداة للنـهوض  ومثلت املشاريع اليت أجنزها صندوق التضامن االجتماعي . متعددة األغراض وإنشاء مصادر للرزق 

 ما  ٢٠٠٧- ١٩٩٣وخصت التدخالت يف الفترة     . بسكان مناطق الظلّ ومؤشرات التنمية البشرية يف تلك املناطق        
 ٨٥٧ ٣٣٨ موقع مببلغ إمجايل قدره      ١ ٨٠٠وذلك يف   )  مليون نسمة  ١,٣أي حنو   ( أسرة   ٢٥٥ ٠٠٠يربو على   
  .مليون دينار

الـذي  (ذكر منها بصفة خاصة البنك التونسي للتضامن        وتسهم آليات أخرى يف نظام التضامن الوطين ن         - ٦٣
ونظام القروض الصغرية، الـذي أنـشئ يف عـام         )  قرضاً ٩٣ ٧٢٧ والذي منح حىت اآلن      ١٩٩٧أنشئ يف عام    

  . قرض٢٦٩ ٠٠٠ ما يربو على ٢٠٠٧سبتمرب /، والذي منح حىت شهر أيلول١٩٩٩

ه إىل مواصلة العمل على الصعيد الـدويل،        وقد محل جتنيد تونس حول موضوع التضامن يف الوقت نفس           - ٦٤
وانعكس ذلك يف اعتماد الدورة السابعة واخلمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة قراراً يتعلق بإنشاء الـصندوق                

  . ، وقد آن األوان لتنفيذ هذا القرار(A/RES.57/265)العاملي للتضامن 

  من خدمات الصحة ضمان حق كل فرد يف احلصول على أعلى مستوى ممكن   ‘٣‘  

 واللتزاماهتا مبوجب العهد الدويل     ١٩٥٩عملت تونس باستمرار، وفقاً لألهداف احملّددة يف دستور عام            - ٦٥
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على ضمان حق كل فرد يف احلصول على أعلى مستوى ممكن                

  ذكر، تشري بعض البيانات التالية إىل درجة التـزام الدولـة    وإضافة إىل املؤشرات السالفة ال    . من خدمات الصحة  
  :يف هذا اجملال

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل وختّصص        ٦متثل النفقات اإلمجالية يف قطاع الصحة اليوم حنو           •  
  . يف املائة من ميزانية الدولة للنفقات العامة يف قطاع الصحة٧,٥نسبة 

 يف املائة بالنسبة إىل     ٩٥ األطفال على املستوى الوطين مبتوسط يتجاوز        احلفاظ على نسبة تطعيم     •  
مجيع اللقاحات واحلد إىل أقصى درجة من الفوارق بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية، بنسبة              

 يف املائة يف مجيع الواليات للجرعة الثالثة ملقاومة التيتانوس، والتطعيم ضد الـشلل،  ٩٠تتجاوز  
  .ثالثة للتطعيم ضد االلتهاب الكبدي باء، واجلرعة األوىل للتطعيم ضد احلصباءواجلرعة ال

مكنت مجيع هذه اجلهود من حتسني حصول السكان على اخلـدمات الـصحية علـى مجيـع                   •  
 ساكن، وطبيب واحد لكـل      ١ ٠٠٠املستويات، ويوفّر قطاع الصحة اليوم حنو سريرين لكل         

 يف  ٩٠ ساكن، ويوجد ما يربو علـى        ٤ ٨٠٠لكل   سكن، ومركز رعاية صحية أساسية       ٩٠٠
  .  كيلومتر من مركز خدمات رعاية صحية٠,٥املائة من السكان على بعد مسافة تقل عن 

 من حتسني ظروف العمل واستقبال      ١٩٩٩مكّن انطالق إصالح املستشفيات اإلقليمية منذ عام          •  
تخصصة، وتعزيز هذه اهلياكـل     املستفيدين عن طريق توسيع طائفة خدمات الرعاية الصحية امل        

  .باملوارد البشرية املتخصصة وبوسائل التشخيص واملعاجلة الضرورية وحتسني هياكل إدارهتا
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 يف ٤٥تطوير إنتاج األدوية حملياً على الصعيد الكمي والنوعي، األمر الذي مكَّن من تغطية نسبة   •  
  .١٩٨٧ املائة فقط يف عام  يف٧املائة من االحتياجات الوطنية من األدوية مقابل نسبة 

وعالوة على ذلك، متثل السياسة األسرية واإلجنابية عنصراً ثابتاً من عناصر السياسة التونسية يف جمـال                  - ٦٦
 يف املائة لدى النساء ٦٠,٢ومكنت تلك السياسة، يف هذا الصدد، من بلوغ تغطية منع احلمل تناهز نسبة . التنمية

 يف املائة مقابل ١,١٥وبلغت نسبة الزيادة الطبيعية للسكان .  يف األلف١٧,١لغت يف سن اإلجناب ونسبة والدة ب
  .١٩٦٦ يف عام ٧,٢ مقابل ٢,٠٤ وبلغ مؤشر اخلصوبة ١٩٥٦ يف املائة يف عام ٢,٨٦

 ٢٧ املـؤرخ    ٧١- ٩٢وميثل القـانون عـدد      . كما تويل تونس األولوية للوقاية من األمراض السارية         - ٦٧
 اإلطار ٢٠٠٧فرباير / شباط١٢ املؤرخ ١٢-  ٢٠٠٧اص باألمراض املنقولة والقانون عدد  واخل١٩٩٢يوليه /متوز

متالزمة نقص املناعة   /القانوين للوقاية ومحاية األشخاص املصابني ببعض األمراض مثل فريوس نقص املناعة البشري           
  . من أي متييز) السيدا(املكتسب 

  تعزيز النظام التعليمي بأكمله  ‘٤‘  

  :لسياسة التعليمية اإللزامية والعامة واجملانية اليت تنتهجها تونس من حتقيق النتائج التاليةمكنت ا  - ٦٨

 ٩٩تزايد حتسني نسبة التحاق األطفال الذين بلغوا سن السادسة بالتعليم، وجتاوزت هذه النسبة          •
لعمرية ، وبالنسبة إىل الشرحية ا    ١٩٩٨- ١٩٩٧يف املائة، وهي نسبة مسجلة منذ السنة الدراسية         

   ١٦- ٦أما فيما يتعلـق بالـشرحيتني العمـريتني         .  يف املائة  ٩٧,١ عاماً، بنسبة بلغت     ١١- ٦
   يف املائـة   ٩٠,٣، على التـوايل،     ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ عاماً، فقد بلغت النسبة يف الفترة        ١٨- ١٢و
  .، بتكافؤ واضح للفرص بني الذكور واإلناث) عاما١٨ً- ١٢( يف املائة ٧٥,١و)  عاما١٦ً- ٦(

رار اجتاهات حتسني نسبة النجاح وتردي نسبة الرسوب والتسرب املدرسـي بالنـسبة إىل              استم  •
املرحلة األوىل من التعليم األساسي، نتيجة اإلصالحات البيداغوجية والتنظيمية املعتمدة والتدابري           
املتخذة حلماية األطفال من الفشل املدرسي والتسرب املبكر من املدارس؛ وكذلك تعميم النهج             

  .قائم على الكفاءات، واعتماد نظام املراحل، وإتاحة الوسائل الالزمة للتعليم وحتسني ظروفهال

حتسني التجهيزات األساسية، ونسبة تزويد املدارس باملاء الصاحل للشرب وبالتيـار الكهربـائي               •
ـ ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ يف املائة يف الفترة ٩٩,٥ يف املائة ٨٨,١اللذين بلغا على التوايل نسبيت     م ، رغ

واملناطق الريفية  )  يف املائة  ١٠٠,٠ يف املائة و   ٩٩,٥(تفاوت ال يزال قائماً بني املناطق احلضرية        
  .) يف املائة على التوايل٩٩,١ يف املائة و٨٠,٦(

 مدرسة جديدة مـن     ١ ٠٠٠استمرار حتديث نظام التعليم وتكييفه مع التغريات التكنولوجية وذلك بتمكني             •
  . يف املائة من مجيع املدارس االبتدائية٥٠,٥اإلنترنت، فبلغت نسبة التغطية احلواسيب وربطها بشبكة 

تعزيز برنامج العمل االجتماعي عن طريق اخلاليا االجتماعية يف املدارس االبتدائيـة واملعاهـد                •
  .٢٠٠٦ خلية يف عام ٢ ٠٢٥الثانوية البالغ عددها 
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  ني ومشاركتهم الكاملةىل األشخاص املعوقإكفالة تكافؤ الفرص بالنسبة   ‘٥‘  

ميثل حق األشخاص املعوقني يف املشاركة مشاركة كاملة يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية واالقتصادية                - ٦٩
عامالً ثابتاً من السياسة التونسية ويشهد على حتّسن الوعي اجلماعي بالصعوبات اليت يواجهها املعوقون يف تكافؤ                

ويشهد على ذلك معّدل تغطية املناطق من جانب اجلمعيـات ذات           . اطننيإدماجهم يف مجيع جوانب احلياة كمو     
ومت يف هذا الصدد إعادة النظر يف       .  يف املائة  ٦٧الطابع االجتماعي  العاملة مع املعوقني وألجلهم الذي يبلغ نسبة           

 ١٥خ   املـؤر  ٨٣- ٢٠٠٥اإلطار القانوين اخلاص باألشخاص املعوقني وحتسينه بسّن القانون التـوجيهي عـدد             
  . واملتعلق بتعزيز ومحاية األشخاص املعوقني٢٠٠٥أغطس /آب

وتبعاً لذلك،  . ومت، يف هذا الصدد، وضع برامج وطنية واسعة النطاق هتدف إىل النهوض بتكافؤ الفرص               - ٧٠
  :، ُسجلت النتائج التالية"برنامج إدماج األطفال املعوقني يف املدارس االبتدائية"ويف إطار 

 تلميذاً  ٤ ٠٦٠طفال املعوقني املدجمني بصفة عادية يف املدارس العادية، حيث بلغ           زيادة عدد األ    •
 يف املرحلـة    ٤٧٨ يف املرحلة األوىل من التعليم األساسي، و       ٣ ١٤١: موزعني على النحو التايل   

  . يف التعليم الثانوي٤٤١الثانية من التعليم األساسي و

 مدرسة عند افتتاح الـسنة      ٢١٧ك املدارس   توسيع خارطة مدارس اإلدماج، حيث بلغ عدد تل         •
 تلميذاً معوقاً يف    ٩٩٩، وهي منتشرة يف مجيع الواليات وتستقبل حنو         ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الدراسية  

  .حاجة إىل خدمات مساعدة ومرافقة

تعزيز برنامج اإلدماج املدرسي لألشخاص املعوقني بتعميم القسم التحضريي يف مجيع املـدارس               •
طوير شبكة املؤسسات التعليمية املدجمة للمعـوقني واسـتغالل املدرسـة           املدجمة للمعوقني، وت  
  .االفتراضية لصاحلهم

   قـسماً، أثنـاء الـسنة الدراسـية         ٨٢زيادة عدد أقسام السنوات التحضريية الـيت بلغـت            •
٢٠٠٧- ٢٠٠٦.  

عي  مركزاً، مع حتسني نـو ٢٤٧زيادة عدد املراكز املتخصصة وإعادة تأهيل املعوقني اليت بلغت           •
على مستوى اهلياكل األساسية، والتجهيزات والوسائل البيداغوجية يف إطار ثالثة برامج رئاسية            

 مليون دينار وذلك    ١٥,٦لتحسني مراكز التعليم املتخصصة واليت بلغت امليزانيات املرصودة هلا          
سيني باخلارج  تطبيقاً لعقود برناجمية مربمة سنوياً بني وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن والتون          

  .ومجعيات محاية املعوقني

وسجلت نفس االجتاهات يف جمال التكوين املهين والتشغيل، وكذلك يف جمال اسـتفادة املعـوقني مـن                   - ٧١
ــه يقتــضي الفــصل . القــروض الــصغرية    مــن القــانون ٣٥وجــدير بالــذكر، يف هــذا الــصدد، أن

ومحاية األشخاص املعوقني، تتكفل الدولة     ، واملتعلق بتشجيع    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥ املؤرخ   ٨٣- ٢٠٠٥عدد  
  .باملسامهات االجتماعية للمعوق الذي يعمل حلسابه اخلاص لسنة قابلة للتجديد مرة واحدة
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  ضمان حق كل فرد يف سكن الئق وجعل مدنناً أكثر مالءمة للعيش  ‘٦‘

ة بغية النهوض حبق كل     وجيري تنفيذ برامج رئيسي   . يعيش سكان تونس اليوم أساساً يف املناطق احلضرية         - ٧٢
فرد يف سكن الئق وذلك خباصة بفضل سياسة دعم االئتمان لبناء املساكن االجتماعية، وهو ائتمان ميكن أن يصل 

 يف املائة من تكلفة السكن، وسياسة املساعدة على التكوين الذايت يف إطار مشاريع حمددة آخرها الربنامج                 ٨٠إىل  
  . يف املائة من األسر التونسية مسكنها٧٧,٤ك اليوم نسبة ومتل. الوطين للقضاء على األكواخ

وميثل جعل مدننا أكثر مالءمة للعيش، يف الوقت نفسه، إحدى االستراتيجيات الرئيسية اليت وضعت يف                 - ٧٣
إطار السياسة الوطنية للبيئة اليت تعطي األولوية للحفاظ على التوازن بني التوسع العمـراين وممارسـة األنـشطة         

وسعت الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية العمرانية الـيت هتـدف إىل           . صادية ومحاية العناصر واملواقع الطبيعية    االقت
وهتدف السياسة التونسية، يف    . توجيه الفضاءات السكنية واملشاركة يف إضفاء طابع إنساين على التوسع العمراين          

 مبا فيها بعض األحياء اليت يتكثف فيها البناء - ولسكاهنا الوقت نفسه، إىل ضمان اإلدماج املستمر ملناطق بأكملها 
 يف مجيع جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية وذلك بتمكينها من مجيع اهلياكل األساسية الالزمة، مبا - العشوائي 

 ٩٤سبيت فيها على حنو خاص الربط بشبكات املاء الصاحل للشرب واإلنارة الكهربائية حيث تبلغ هاتان اخلدمتان ن
 ومجيع املرافق العامة للنقل واخلدمات الصحية والتعليم والثقافة والتسلية والترويح           -  يف املائة على التوايل      ٩٨,٩و

  . وكذلك مجيع اخلدمات االجتماعية

   توصيات األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين- دال 

لصعيد الوطين يف سياق إعداد هذا التقرير       تناولت املشاورات الواسعة النطاق مع األطراف الفاعلة على ا          - ٧٤
ومكّنت تلك املشاورات من التشديد على ضرورة املضي . عدداً كبرياً من اهليئات واملنظمات الوطنية غري احلكومية

  :ومتت صياغة التوصيات الرئيسية التالية. قدماً على درب تعزيز املكاسب

 يف حياة عامة سلمية، وكذلك إسهامهم يف تعزيز تعزيز وتطوير التعددية ومشاركة مجيع املواطنني  •
  .ومحاية حقوق اإلنسان يف كونيتها ومشوليتها وتكاملها وترابطها

  .إلغاء عقوبة اإلعدام  •

  .زيادة الضمانات القضائية لتعزيز استقالل القضاء  •

  .حتسني الوضع املهين واالجتماعي للقضاة واحملامني  •

  .يات لزيادة تعزيز حرية تكوين اجلمعياتتعديل القانون املتعلق باجلمع  •

  .متكني مجيع املنظمات غري احلكومية من متويل سنوي  •

  .االعتراف حبق اجلمعيات يف التقاضي للدفاع عن القضية اليت أنشئت من أجلها  •

  .تعزيز زيارات التنوير واحلداثة  •
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  .تعميق ممارسة احلق يف عقد اجتماعات سلمية  •

ة لتعزيز حرية الصحافة وضمان وصول أفضل لوسائط اإلعـالم الـسمعية            تعديل جملة الصحاف    •
  .والبصرية العامة

  .زيادة املساعدة على إدماج السجناء السابقني  •

استمرار تعزيز حقوق املرأة وإلغاء بعض أوجه التمييز القائمة، يف جمال التحفظات على اتفاقيـة     •
العتراف باملساواة يف املرياث، وتعزيـز اإلطـار        القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وا       

التشريعي املتعلق باحلق املتساوي لألم يف منح جنسيتها ألطفاهلا، وتعزيز اجلهاز القانوين بغية قمع 
العنف ضد املرأة عامةً واالعتراف بذلك العنف قانوناً كانتهاك حلقوق اإلنسان، وزيادة تعزيـز              

  . يف اجملال االقتصادي واالجتماعي تكافؤ الفرصأوضاع املرأة الريفية وحقوقها يف

  .مواصلة تعزيز حقوق العمال والتفاوض اجلماعي  •

إزالة العراقيل القائمة أمام حتسني اندماج األشخاص املعوقني يف مجيـع جوانـب احليـاة االقتـصادية                   •
  .واالجتماعية

أطراف احلوار الوطين على درب التمكني      وتتقّبل تونس باهتمام وعناية جممل الشواغل اليت أعربت عنها            - ٧٥
من إعطاء دفع أكرب للمكاسب اجلمهورية ككل، يف جمال تطوير دولة القانون، وتأصيل جذور املثل الدميقراطيـة             
ومشاركة مجيع املواطنني، مبن فيهم الشباب، يف حتديد السياسات وتنفيذها، يف إطار منوذج تنمية ييّسر للمجتمع                

  . تدرجيياًتدبري أموره بنفسه 

   آفاق املستقبل- هاء 

ستواصل تونس بثبات، وفقاً خلياراهتا احلضارية القائمة على كرامة اإلنسان واحلرية والتـسامح وعلـى                 - ٧٦
ثوابت سياسة التنمية املستدامة اليت تتبعها، تطبيق سياسة نشطة ومطردة يف جمال تعزيز ومحاية كافة حقوق اإلنسان 

  . ة واإلقليمية والدوليةعلى خمتلف الُصعد الوطني

وفيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، يشدد هذا التقرير، يف هذا الصدد، على اآلفاق اجلديدة اليت أعلن   - ٧٧
  :، وهي بصفة خاصة٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧عنها رئيس الدولة يف 

  .النتخابات التشريعية والبلديةتعزيز نسب حضور املرأة يف القوائم اليت تقدمها األحزاب السياسية ل  •

مضاعفة املنحة القارة املخصصة لتمويل األحزاب املمثلة مبجلس النواب مبا يساعدها على تعزيز               •
  .دورها وتكثيف نشاطها

الترفيع يف املنحة املخصصة لصحف األحزاب املمثلة يف جملس النواب دعماً لقدراهتا على إمساع                •
  .ائهاصوهتا والتعريف برباجمها وآر
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ختفيض السن الدنيا لالنتخابات من عشرين سنة إىل مثاين عشرة سنة لتمكني شباب تونس مـن                  •
  .املشاركة على أوسع نطاق يف االنتخابات

مراجعة اجمللة االنتخابية مبا يكفل الترفيع يف عدد املقاعد املخصصة للمستوى الوطين يف انتخابات   •
ائة بكيفية ال تسمح ألي حزب بأن حيصل على أكثر من  يف امل٢٥أعضاء جملس النواب إىل نسبة 

  . يف املائة من املقاعد، مهما كان عدد األصوات اليت حيصل عليها٧٥
تدعيم حضور خمتلف االجتاهات السياسية ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية املنتمية إىل   •

  نتميـة إىل اجمللـس     جملس املستشارين وضمن قائمـة الشخـصيات والكفـاءات الوطنيـة امل           
  .االقتصادي واالجتماعي

مراجعة النصوص املنظمة للمجالس االستشارية العليا لتمكني األحزاب السياسية املمثلة يف جملس   •
  .النواب من أن تكون ممثلة يف كافة هذه اجملالس

 القائمة الواحـدة    تنقيح اجمللة االنتخابية يف اجتاه الرتول بالسقف احملدد لعدد املقاعد بالنسبة إىل             •
 يف املائة من املقاعد باجملالس البلديـة        ٧٥بكيفية ال تسمح ألي قائمة بأن حتصل على أكثر من           

  .مهما كان عدد األصوات اليت حتصل عليها

  :يف اجملال القضائي، منها كما أعلن رئيس الدولة عن عدد من القرارات  - ٧٨

  . البديلة للسجنتطوير املنظومة اجلزائية لتوسيع جمال العقوبة  •

إعداد مشروع قانون يراجع شروط رد االعتبار، وذلك بتخفيض اآلجال احملددة للحصول على               •
  .قرار برد االعتبار أو استرداد احلقوق حبكم القانون

إحداث منظومة إعالمية متطورة تربط بني احملاكم ومكاتب القباضة املالية ومـصاحل الـسجل                •
 بطاقة السوابق العدلية يف أسرع وقت واحلصول على استرداد احلقوق العديل، مبا ميكّن من حتسني

مبجرد توفر الشروط القانونية وذلك حىت تتوفر للذين سبق أن زلت هبم القدم إمكانية احلصول               
  .على شغل يف أيسر الظروف وحفظاً هلم من الرجوع جمدداً إىل االحنراف

  .رعاية األم اجلاحنة وإيوائها عندما تكون حامالً أو مرضعةإعداد مشروع قانون يقر إحداث فضاءات خاصة ل  •

  :وفيما يتعلق بوسائط اإلعالم، يتوقع أن تنجز التدابري املعلن عنها أموراً منها ما يلي  - ٧٩

يا تكثيف فضاءات احلوار يف القنوات التلفزية ودعم حضور املعارضة يف امللفات حول القـضا               •
  .الوطنية واملستجدات العاملية

 الشخصية االعتبارية واالستقالل املايل وتعزيز صالحياته ليتوىل  متكني اجمللس األعلى لالتصال من      •
متابعة أداء املؤسسات اإلعالمية وخصوصاً منها املرئية واملسموعة، وتقييم براجمهـا وحمتوياهتـا     

  .والتقدم باالقتراحات والنهج لتطويرها
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   التحديات واملعوقات- واو 

نس باتباع درب تعزيز ومحاية كافة حقوق اإلنسان إدراكاً منها للحاجة إىل زيادة تعزيز التقدم               تلتزم تو   - ٨٠
  :احملرز يف إطار دينامية متواصلة، تستند إىل توازن ثابت بني شاغلني متباينني

من جهة، اإلرادة السياسية وااللتزام الثابت من جانب مجيع مكونات اجملتمع املـدين بتـضافر                 •
غية ضمان وزيادة تعزيز جممل املكاسب يف إعمال كافة حقوق اإلنسان يف إطار هنج              جهودها ب 

  .شامل يعترف بتلك احلقوق ككل بصفتها عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة

أوالً، بنبذ شعور الرضاء الذايت ألنه ال ميكن اعتبار أي شيء . وتؤكد تونس أهنا سلكت ذلك الدرب فعالً  - ٨١
ولذلك فإن اجلهود اليت تبذهلا الدولة موّجهة حنو النهوض بثقافة وبيـداغوجيا            . إىل األبد . ذلك اجملال مكتسباً  يف  

  :حقوق اإلنسان، على أوسع نطاق ممكن، والقيم اإلنسانية اليت تستند إليها تلك احلقوق

ة عن زيادة كافة أشكال     ومن جهة أخرى، فإن التحديات احلقيقية املرتبطة بالتهديدات الرئيسية النامج           •
اإلرهاب والتطرف والتعصب وانعدام التسامح والعنصرية وكره األجانب والقذف يف حّق األديان، اليت             
  .تكبح اجلهود اليت تبذهلا الدولة يبذهلا اجملتمع الدويل بأكمله يف جمال تعزيز ومحاية كافة حقوق اإلنسان

ي الذي ميثله اإلرهاب بالنسبة إىل استقرار الـدول وأمـن           تؤكد تونس أيضاً التهديد احلقيق    : اإلرهاب  - ٨٢
فقد ُهوجم مواطنون بالزاج بسبب رفـضهم       . وتذكر تونس يف هذا الصدد أهنا كانت هدفاً لإلرهاب        . السكان

ويف الغريبة، وهي أقدم معبد يهودي يف أفريقيا، يقع جبزيرة جربة، ُهوجم مواطنون يهود كانوا               . الرتعة الظالمية 
خلّف ذلك و. وحرق البعض منهم أحياء.  شعائرهم الدينية بصورة سلمية وكذلك سياح بسيارة مفخخةميارسون
  .م عشرات القتلى واجلرحىاهلجو

 مدينة سليمان، اليت ٢٠٠٧يناير / وكانون الثاين٢٠٠٦ديسمرب /كما استهدف اإلرهاب يف كانون األول  - ٨٣
 قاعدة يف بالد املغرب العريب، كان     اليف إطار خطة أعدهتا     ،  -  كيلومتراً جنوب تونس العاصمة      ٣٠تقع على بعد    

  .هدفها ترهيب السكان ونشر الفوضى يف البالد

وتونس، إذ تعرب عن فخرها بتوفقها يف مواجهة هذه األنشطة اإلرهابية، جتدد دعوهتا إىل زيادة تكثيف                  - ٨٤
ة فيه، مبا فيها جملس حقوق اإلنسان، حىت        ة جلميع األطراف الفاعل   جهود اجملتمع الدويل كافةً وإىل مشاركة نشط      

خطط عملها لتحديد، هنج منتظم ومنسق يف إطار احترام املبادئ األساسية يكون اإلرهاب ضمن أولوياهتا ويتصدر 
حلقوق اإلنسان، ميكّن من حتسني الوقاية من املخاطر املتزايدة، وزيادة حشد الوسائل والتنسيق الفعال ملختلـف                

  . ى خمتلف الصعد الوطنية واإلقليمية والدوليةآليات التدخل عل

تود تونس أن تلفت االنتباه، فضالً عن ذلك، إىل التهديد احلقيقي الذي ميثله التطرف، وخباصة              : التطرف  - ٨٥
" إهانة لعقل اإلنسان وللحكمة اإلهلية" التطرف الديين، الذي ميثل حسب املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد

  /، كما أكدت ذلك اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف تـشرين األول             "كاراً كامالً لكافة حقوق اإلنسان    إن"و
  .٢٠٠٧أكتوبر 
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ومن الالزم أن يرّد اجملتمع الدويل على هذا التهديد املشترك وأن يتخذ التدابري املالئمة حىت يـسود، يف                    - ٨٦
وجيب أن يواجه صراع الثقافات الـذي       . وار األديان مجيع الظروف، التسامح وحوار احلضارات، مبا يف ذلك ح        

  . ينادي به البعض، بطريقة ضمنية أو واضحة، باحلوار والتنوع وتناغم الثقافات

تود تونس أن تلفت االنتباه، فضالً عن ذلك، إىل احنرافات بعـض وسـائط              : احنرافات وسائط اإلعالم    - ٨٧
  .  كراهية وتعصب وعنصرية وتطرف وتشهري باألدياناإلعالم الفضائية أو اإللكترونية اليت تبث خطاب

رغم املكاسب االقتصادية واالجتماعية املشار إليها يف هذا التقرير، وخباصة يف جمال القضاء            : اآلثار السلبية للعوملة    -٨٨
 تتمثل يف خمـاطر زيـادة   تدرجيياً على الفقر، تود تونس يف اخلتام أن تلفت االنتباه إىل اآلثار السلبية لعوملة االقتصاد واليت             

كما تود أن تدين استغالل حقوق اإلنسان ألغراض اقتصادية، فيمـا           . انتشار الفقر واملصاعب االجتماعية، وخباصة الفقر     
ينبغي أن تفهم حقوق اإلنسان كسبب يف حد ذاته ينكر أي شكل من أشكال تسخريه وتطالب، عن طريـق شـراكة                     

 حرة يف خدمة حقوق اإلنسان تتطلب تكثيف انضمام شرائح السكان املعنية الـيت            اقتصادية معززة، بتشجيع إقامة شراكة    
  . ينبغي أن ميثل انفتاح األسواق بالنسبة إليها أمراً ملموساً وموضوعياً يؤدي إىل حتسني ظروف عيشها

مثـل يف   وإمجاالً، فإن تونس شأهنا شأن دول اجملموعة الدولية األخرى بأكملها، تواجه حتديات صعبة تت               - ٨٩
وقد . اإلرهاب والتطرف، واحنراف وسائل اإلعالم، وتزايد خطر انتشار الفقر بسبب اآلثار السلبية لعوملة االقتصاد

وقد حان  . وتقع املسؤولية على عاتق اجلميع    . للتصدي هلذه التحديات اليت تواجهها حقوق اإلنسان      حان الوقت   
  .عالة عن تضامنه بصفة فالوقت لكي يعرب اجملتمع الدويل
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