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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املنشأ مبوجب قـرار جملـس          -١

 دورته الثالثـة عـشرة يف الفتـرة         ،٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
يف اجللسة  جرى االستعراض املتعلق بتونس     و. ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤مايو إىل   / أيار ٢١ من

وترأس وفد تونس السيد مسري ديلو، وزير حقـوق         . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢الثالثة املعقودة يف    
واعتمد الفريق العامـل التقريـر    . الناطق الرمسي باسم احلكومة    -  والعدالة االنتقالية  اإلنسان

  .٢٠١٢مايو / أيار٢٥املتعلق بتونس يف جلسته العاشرة املعقودة يف 
اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية ٢٠١٢يو ما/ أيار٣ويف   -٢

  .رومانيا والسنغال والواليات املتحدة األمريكية: لتيسري االستعراض املتعلق بتونس) الثالثية
 صدرت ،١٦/٢١ من مرفق القرار ٥والفقرة ٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   -٣

  :ستعراض املتعلق بتونسالوثائق التالية من أجل اال
  ؛)A/HRC/WG.6/13/TUN/1) (أ(١٥تقرير وطين عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  
) ب(١٥ جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة          )ب(  

)A/HRC/WG.6/13/TUN/2(؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/13/TUN/3.(  
كـل مـن    وأُحيلت إىل تونس عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدها سلفاً              -٤

، وآيرلندا، وآيسلندا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد،         أملانيا
. ة، والنـرويج، وهولنـدا    وليختنشتاين، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالي      

  .املوقع اخلارجي لالستعراض الدوري الشاملوهذه األسئلة متاحة على 

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أعربت تونس عن سعادهتا بتقدمي تقريرها الدوري الثـاين يف إطـار االسـتعراض                -٥

اندالع ثورهتا اجمليدة، اليت حققت طموحات      على  سنة  بعد مرور أكثر من      الدوري الشامل، 
ومتثل الثورة مرحلـة جديـدة يف       . الشعب التونسي إىل احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية      

التحول الدميقراطي باالعتراف باحلقوق الفردية واجلماعيـة وتعـدد         متّيز  فقد  . تاريخ تونس 
. ي السليم، استناداً إىل انتخابات حرة ونزيهة وإىل سيادة الشعب         األحزاب واحلوار الدميقراط  
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وهي عاقدة العزم على مواصلة السري على       . ووضعت تونس بذلك حداً للممارسات السابقة     
وهتيئة مناخ من الثقة يكفل هلا احتالل املكانة اليت هي هبا جديرة بـني األمـم،                الدرب  هذا  

 العربية اإلسالمية، منفتحاً علـى االجتاهـات احلديثـة          بصفتها بلداً فخوراً حبضارته وهويته    
  .بادئ السالم والدميقراطية وحقوق اإلنسانمتمّسكاً مبو
أعدت تونس تقريرها الوطين الثاين، بالتعاون مع خمتلف شـرائح  وحتلياً هبذه الروح،      -٦

ملسؤولة عن قضايا الوزارات اكاملة من اجملتمع املدين اليت ترد إسهاماهتا يف التقرير، ومبشاركة         
وأعدت تونس التقرير   . حقوق اإلنسان واجمللس األعلى حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية       

 تـونس   ما شهدهت نذيلفبعد القمع والتهميش ال   . يف سياق التغيري اجلذري الذي عقب الثورة      
ي سابقاً، تسعى اآلن لتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك متابعة توصيات االستعراض الـدور         

 وكذلك بعثة التقييم اليت قامت هبا املفوضية الـسامية          ،آليات حقوق اإلنسان  سائر  الشامل و 
  .حلقوق اإلنسان إىل تونس مباشرة بعد الثورة

يف تعزيز تعاوهنا مع اآلليـات الدوليـة حلقـوق    وقامت تونس، انطالقاً من رغبتها    -٧
 ووجهت دعوة دائمـة  ،وق اإلنسانلهيئات التعاهدية حلق لعدد من التقارير    بإعداد  اإلنسان،  

وقبِل ثالثة منهم هذه الدعوة وقاموا      . إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة       
وانضمت . ، وُيزَمع القيام بأربع زيارات أخرى هذا العام٢٠١٢ و٢٠١١بزيارة تونس عامي 

عهـد الـدويل اخلـاص      الربوتوكول االختياري امللحق بال   أيضاً إىل صكوك من بينها      تونس  
باحلقوق املدنية والسياسية وكذلك الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب يف            

، وهي بصدد استكمال مشاوراهتا مع اجملتمع املدين بشأن إنشاء آليـة            ٢٠١١يونيه  /حزيران
ونظمت تونس يوم السبت املاضي استشارة وطنية أقّرت إنشاء جلنـة           . وطنية ملنع التعذيب  

ممثلون  يف املائة    ٤٠يشكل  اجملتمع املدين و  ممثلون عن    يف املائة من أعضائها      ٦٠يشكل  وطنية  
وفضالً عن ذلك، . صياغة قانون يتعلق بإنشاء اآللية الوطنيةمن أجل املؤسسات احلكومية عن 

اعتمدت تونس تدابري إضافية إلنشاء آلية قانونية ملنع التعذيب، مبا يف ذلك تعريـف جرميـة                
يتسق مع اتفاقية مناهضة التعذيب واعتبار االعترافات املنتزعة عن طريق التعذيب           مبا  عذيب  الت

تقـادم هـذه    وسينظر اجمللس الوطين التأسيسي قريباً يف مشروع قانون يلغي          . الغية وباطلة 
وأبرمت تونس أيضاً عدداً من االتفاقات الستضافة       .  عاماً ١٥مبرور  اجلرمية املسقط للدعوى    

نظمات دولية، مبا يف ذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة         مكاتب م 
. لشؤون الالجئني، وأزالت ما تبقى من عراقيل حتول دون عمل املنظمات غـري احلكوميـة              

السـتعراض  من ا وتؤكد مجيع هذه التدابري التزام تونس بتنفيذ توصيات تقرير الدورة األوىل            
  .الدوري الشامل

، على إرساء نظام دميقراطي باختـاذ       ٢٠١١يناير  / منذ كانون الثاين   ،تعمل تونس و  -٨
إصدار عفو عام واالعتراف باملدافعني عن حقوق اإلنسان، وضمان حقـوق           من قبيل   تدابري  

الضحايا، وانطالق عملية العدالة االنتقالية على أساس توافق وطين يف اآلراء واسع النطـاق،              
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قوق اإلنسان، وإنشاء وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،        وتشكيل مؤسسات وطنية حل   
وفضالً عن ذلك، تعمل على تعديل مصلحة األمن الوطين لتـصبح           . جهاز القضاء وإصالح  

هيئة إدارية مجهورية حتمي حقوق اجلميع دون متييز، إدراكاً منها أن محاية احلقوق األساسية              
، تعكف تونس على إنشاء دولة دميقراطيـة متعـددة          وعليه. ال تقل أمهية عن األمن الوطين     

تكـوين  األحزاب تويل أمهية كربى للحقوق املدنية والسياسية وحرية التعـبري واحلـق يف              
  .األحزاب واجلمعيات

تحقيق لويف الوقت نفسه، تسعى تونس لتعزيز إدماج حقوق املرأة يف خططها اإلمنائية و  -٩
الكاملة يف احلياة االجتماعية    مشاركتها  ات دستورية تكفل    املساواة حبزم بني اجلنسني ووضع آلي     

وتعمل احلكومة أيضاً مع اجملتمع املدين على منع العنف ضـد املـرأة ومـساعدة               . والسياسية
وفضالً عن ذلك، تبذل تونس جهوداً لتهيئة الظروف التربوية السليمة واعتماد التدابري            . الضحايا

  .  حلماية حقوق الطفل على مجيع املستوياتالزمةالواآلليات والتشريعات والسياسات 
وتونس مقتنعة جبدوى اإلصالح السياسي والدميقراطية، حيث إهنا توحد مجيع القوى    -١٠

الكفيلة بتحقيق االستقرار يف جهودها اإلمنائية إلقامة جمتمع متـوازن يـصون االسـتقرار              
 يف ذلك احلصول علـى الرعايـة        االقتصادي والتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، مبا     

وتنصت احلكومة إىل خيار الشعب وتسعى للقـضاء  . الكرميالصحية وكسب أسباب العيش   
 العتمـاد ميزانيـة     ٢٠١٢وتبذل جهوداً يف إطار القانون املايل لعام        . على الفقر والتهميش  

ومتثل محايـة   . تساعد الفئات الضعيفة وتتيح هيكالً أساسياً يوفّر اخلدمات األساسية للجميع         
ويعكف اجمللس التأسيسي، الذي ُيعّد     . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية خياراً استراتيجياً     

وستواصل احلكومة العمل على    . مثرة أول انتخابات حرة ونزيهة، على صياغة دستور جديد        
ويف هـذا   . إرساء دعائم نظام دميقراطي متعدد األحزاب، بالتشاور مع مجيع شرائح اجملتمع          

دون فقد حال انعدام الدميقراطية يف املاضـي  . الصدد، ترحب جبميع التوصيات والدعم البناء    
انتشار ثقافة الدميقراطية، بيد أن التغريات السياسية ستساعد على ختطّي الصعوبات وستعزز             

  . انفتاح اجملتمع عن طريق احلوار الوطين
ية السامية حلقـوق اإلنـسان   ووقّعت تونس األسبوع املاضي على اتفاق مع املفوض      -١١

وقد تفيد تونس . والعدالة االنتقاليةجهاز القضاء وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لدعم إصالح 
من جتربة البلدان األخرى يف جهودها الرامية إىل جتاوز الصعوبات اليت تعترضـها، حيـث               

ويف . ملية الدميقراطيـة  كذلك الع وسيعزز التعاون والتضامن التنمية االقتصادية واالجتماعية       
إال أن تفيد منها يف     ميكنها  والتوصيات، اليت ال    املداخالت  هذا الصدد، ترحب تونس جبميع      

  . هذه املرحلة احلامسة من حتوهلا الدميقراطي
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
صيات املقدمة أثناء احلوار يف وترد التو.  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي    ٧٦أدىل    -١٢

  . الفرع الثاين من هذا التقرير
وسلمت بولندا بعزم تونس على صون اإلجنازات املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني،              -١٣

. وأشارت بصورة خاصة إىل عزم حزب النهضة احلاكم على تعزيز حقوق املرأة ومحايتـها             
  .وقدمت بولندا توصيات

تزام تونس بتعزيز االنتقال إىل حكم دميقراطي حيتـرم حقـوق           ورّحبت الربتغال بال    -١٤
 وكذلك التصديق علـى     ،سيما إنشاء وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية       اإلنسان، وال 

. الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          
ومن بينـها   قانونية،  الحكام  بعض األ  تعديل   واستفسرت الربتغال عما إذا كانت تونس تزمع      

  .وقدمت الربتغال توصيات. األحكام املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام يف اجمللة اجلزائية
أول استعراض  املنبثقة عن   توصيات  الواعترفت قطر باجلهود اليت تبذهلا تونس لتنفيذ          -١٥

ومحاية حقـوق اإلنـسان،     وأثنت على التقدم الذي أحرزته تونس يف تعزيز         . دوري شامل 
سيما يف تعاوهنا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وقرارها فـتح مكتـب قطـري                وال

  .وقدمت قطر توصيتني. ٢٠١١يوليه /للمفوضية يف متوز
سـيما   ورحبت مجهورية كوريا بالتقدم احملرز يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وال         -١٦

وأعربـت عـن    . لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     سحب التحفظات على اتفاقية القضاء ع     
تقديرها إلطالق سراح السجناء السياسيني واجلهود املبذولة للمساءلة عن انتهاكات حقوق           

  .وقدمت توصيات. اإلنسان سابقاً
وأشارت رومانيا مع االرتياح إىل التزام تونس بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                -١٧

قرار املشاركة يف تقدمي انيا على أن تونس هي أحد البلدان        وركزت روم . واحلريات األساسية 
.  إسهاماً هاماً يف اعتماده    أسهمت و ،جملس حقوق اإلنسان بشأن الدميقراطية وسيادة القانون      

تدريس حقوق اإلنسان يف التعلـيم العـايل،        اليت تشجع   ورحبت رومانيا بسياسة احلكومة     
  . املتخذة لتنفيذ هذه السياسةاحملددة تدابري وحثت تونس على تقدمي معلومات إضافية عن ال

وأثنت اململكة العربية السعودية على التدابري العديدة اليت اختذهتا تونس لتعزيـز              - ١٨
وسلّمت اململكة العربيـة الـسعودية      . حقوق اإلنسان يف هذه املرحلة اهلامة من تارخيها       

 آليات حقوق اإلنسان واحلريات     بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وتعزيز      
وقدمت اململكـة العربيـة     . األساسية، وإدخال إصالحات على النظام القضائي واألمين      

  .السعودية توصيات
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وأشارت السنغال إىل التقدم املشجع الذي أحرزته تـونس يف الـسياق املعيـاري                -١٩
فتح مكتب املفوضية   واملؤسسي بالتصديق على العديد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان و         

اليت اختـذهتا   اإلجراءات  وأثنت السنغال على    . ٢٠١١يوليه  /السامية حلقوق اإلنسان يف متوز    
  .وقدمت السنغال توصيات. تونس لتحسني احلقوق املدنية والسياسية

وأثنت سنغافورة على اختاذ تونس خطوات تعّزز سيادة القانون واحتـرام حقـوق               -٢٠
ة قانون جديد يكفل استقالل السلطة القـضائية، وإنـشاء وزارة           اإلنسان، وال سيما صياغ   

وسلّمت سنغافورة بـاجلهود الـيت   . حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وإصالح جهاز األمن   
تبذهلا تونس إلصالح نظام التعليم، وإدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف املنـاهج التعليميـة              

  . وقدمت سنغافورة توصيات.وبالتقدم احملرز يف جمال محاية الطفل
وأعربت . واعترفت سلوفاكيا باإلجنازات اليت حققتها تونس يف جمال حقوق اإلنسان    -٢١

عن ارتياحها لتمكّنها من املسامهة يف اجلهود املبذولة للنهوض بالدميقراطية وتعزيـز اجملتمـع              
يادين الـيت حتظـى   واقترحت سلوفاكيا تبادل خرباهتا يف جمال التحول يف امل   . املدين يف تونس  

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. تونسيف باألولوية 
وأثنت سلوفينيا على التقدم الذي أحرزته تونس يف جمال حقـوق اإلنـسان منـذ                 -٢٢

ورحبـت  .  املـضطربة  رات الدميقراطية سيما يف ضوء التغيّ    االستعراض الدوري األول، وال   
قوق اإلنسان وامتثاهلـا هلـا وفقـاً        سلوفينيا بتصديق تونس على مجيع الصكوك الدولية حل       

وأعربت سلوفينيا عن تقديرها للتدابري     . لتوصيات الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل     
اإلجيابية املتخذة بشأن حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني وسحب تونس حتفظاهتـا علـى              

  .يا توصياتوقدمت سلوفين. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
تونس لكفالة امتثاهلـا    أقدمت عليها   ورحبت جنوب أفريقيا باملبادرات العديدة اليت         -٢٣

اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك القوانني اجلديدة ملواجهة التحديات املؤسسية             
ة بصيغة  حكام اجمللة اجلزائي  ألوأثنت جنوب أفريقيا على تعديل تونس       . واإلدارية على السواء  

أقدمت عليهـا   وهنأت تونس على املبادرات اليت      . تتسق مع اتفاقية مناهضة التعذيب    جتعلها  
لضمان املساواة بني اجلنسني وحرية التعبري واستئصال شأفة الفقر وسحب التحفظات علـى             

  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ورحبـت  . ه تونس يف جمال حقوق اإلنـسان      وأثنت إسبانيا على التقدم الذي أحرزت       -٢٤

باعتماد تونس تدابري إجيابية هامة مثل االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة               
الدولية، والتصديق على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وسحب العديد من             

  .وقدمت إسبانيا توصيات.  املرأةالتحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
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واعترف السودان بالدور الرائد الذي اضطلع به شعب تونس يف إهلام ثورات الربيع               -٢٥
وهنأ السودان تونس باعتماد    . العريب، اليت أدت إىل اإلطاحة بأبشع الديكتاتوريني يف املنطقة        

  .وقدم توصيات. آلية العدالة االنتقالية
، بيد أهنا أعربت    ٢٠١١لقانون املتعلق مبسألة التعذيب يف عام       ورحبت السويد بسن ا     -٢٦

يتعارض مـع   الذي هو أمر     عاماً،   ١٥مبرور  تقادم هذه اجلرمية املسقط للدعوى      عن القلق إزاء    
وأشارت السويد إىل أن عدداً من املظاهرات السلمية الـيت ُنظّمـت            . حقوق اإلنسان الدولية  

راء املتظـاهرين دون تـدخل   آت من مجاعات تعـارض  مؤخراً تعرضت العتداءات أو هتديدا  
  .وقدمت السويد توصيات. املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني حلماية احلقوق القانونية للمحتّجني

وهنأت سويسرا تونس على رغبتها الواضـحة يف اسـتكمال عمليـة التحـول                -٢٧
تـسمت بانتـهاكات    وأعربت عن ارتياحها لتمكن تونس من جتاوز مرحلـة ا         . الدميقراطي

  .وقدمت سويسرا توصيات. جسيمة حلقوق اإلنسان
وأعربت تايلند عن ارتياحها عندما تناهى إىل علمها أن تونس نفذت التوصيات اليت               -٢٨

قبلت هبا أثناء االستعراض الدوري الشامل األول مثل التصديق على الصكوك الرئيسية الدولية  
شأن التحديات اليت يواجهها تعزيز احلقوق االقتصادية وأبدت تايلند شواغل ب. حلقوق اإلنسان

وشجعت . واالجتماعية والثقافية، وعرضت تقدمي مساعدهتا من منطلق خربهتا يف هذه اجملاالت
  .وقدمت تايلند توصيات. تونس على تعزيز ومحاية حقوق الفئات الضعيفة

ح إىل تعديل العديد    وهنأت توغو تونس على حتوهلا الدميقراطي وأشارت مع االرتيا          -٢٩
من القوانني أو سنها، وال سيما القانونني املتعلقني بتنظيم اجلمعيات واألحـزاب الـسياسية              

وهنأت توغو تونس بالتـصديق     .  فضالً عن قانون حرية الصحافة والطباعة والنشر       ،ومتويلها
لتمييز ضد على عدة اتفاقيات دولية وبسحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ا     

  .وقدمت توغو توصيات. املرأة
وأثنت تركيا على اتباع تونس أسلوباً دميقراطياً يف انتخاب أعضاء اجمللس التأسيسي              -٣٠

إىل الدميقراطية كنموذج ملهم    املنظَّم  وهنأت تركيا تونس بتحوهلا     . ورئيس الدولة واحلكومة  
سيما  لة حقوق اإلنسان يف البلد، والللنجاح يف املنطقة، وحّيت جهودها الرامية إىل تعزيز حا  

  .وقدمت تركيا توصيات.  انتخايب تعدديباعتماد قانون
ات منها قانون العفو اجلديـد وإطـالق        ربادلقيامها مب وأثنت أوغندا على تونس       - ٣١

. السجناء السياسيني ومقاضاة منتهكي حقوق اإلنسان وإنشاء وزارة حقوق اإلنسان  سراح
  .وقدمت توصيات

ثنت اإلمارات العربية املتحدة على ما أحرزته تونس من تقدم يف جمـال حقـوق               وأ  -٣٢
وأعربت عن رغبتها يف معرفة اخلطوات اليت اختذهتا للحد من التفاوت االقتـصادي         . اإلنسان

  .وقدمت توصية. واالجتماعي بني خمتلف املناطق
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إقامـة أول حكومـة     ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ب         -٣٣
بيد أهنا اعترفت بالتحديات القائمة، وال سيما       . دميقراطية يف تونس وبالتزامها حبقوق اإلنسان     

.  واحلاجة إىل إلغاء القوانني القمعية املتبقية أو تعديلـها         جهاز القضاء إصالح قطاع األمن و   
  .وقدمت توصيات

لـى مبادرتـه إىل التحـول       وحّيت الواليات املتحدة األمريكية الشعب التونسي ع        -٣٤
وأثنت على قرار تونس . الدميقراطي وإهلام موجة من الدميقراطية عّمت منطقة الشرق األوسط

اللجنة "ورحبت بإنشاء . والسجناء السياسينيعلى الشبكة إطالق سراح الصحفيني واملدونني 
". ثـورة الوطنية لتقصي احلقائق حول التجاوزات واالنتهاكات املسجلة خالل أحـداث ال          

وأعربـت عـن قلقهـا    .  مل يلق الدعم الكامـل  عمل اللجنة ألن  أهنا أعربت عن القلق      بيد
. إزاء أعمال العنف اليت اندلعت بني الشرطة واملتظاهرين أثناء االحتجاجات األخـرية            أيضاً

  .وقدمت توصيات
 وأشارت أوروغواي إىل افتتاح مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تونس،            -٣٥

وأعربت عن ارتياحها لعزم تونس علـى       . الذي ميثل خطوة إجيابية يف جمال حقوق اإلنسان       
حتقيق املساواة بني اجلنسني، والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع 

  .وقدمت أوروغواي توصيات. أشكال التمييز ضد املرأة
ق فقط بتغريات ميدانية وبسن تـشريعات،       وقالت تونس إن التغريات اجلارية ال تتعل        -٣٦

وفيما يتعلق مبسأليت التعذيب واإليـذاء، ذكـرت        . بتغيري عقلية البلد بأكمله   أيضاً  بل تتعلق   
من أسباب كفاح اجملتمع املدين ضد       سبباً رئيسياً تزال   والتونس أن هذه املمارسات شكلت      

اسية والالإنسانية واملهينة لـسنوات     فقد شّوهت ممارسة التعذيب واملعاملة الق     . النظام السابق 
وعليه، أُدخلت إصالحات تناولت التشريعات واألوضاع الـسائدة يف         . عديدة صورة تونس  

ويف سياق التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب أُنشئت          . السجون
لف أساساً من أعضاء    جلنة مكلفة بصياغة مشروع قانون يتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية، تتأ          

  .وستنظم اللجنة أيضاً برامج للتدريب على حقوق اإلنسان. اجملتمع املدين، مبشاركة احلكومة
. وأكّدت تونس احلاجة إىل كفالة اتساق إطارها القانوين مـع املعـايري الدوليـة               -٣٧

ج يف املنـها  وأدرجت التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف برامج التـدريب، وال سـيما             
املعهد األعلى للقضاء، ووفرت التدريب على حقـوق        الدراسي للسنة األوىل من التعليم يف       

  . اإلنسان للقضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وحراس السجون
وتنظر تونس يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل             -٣٨

ز احترام حقوق اإلنسان واستكمال التـدابري املعتمـدة         الذي سيمثل خطوة إضافية حنو تعزي     
واختذت تونس خطـوات    . سابقاً ملكافحة بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

  .هامة للتصديق على صكوك أخرى حلقوق اإلنسان
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.  عامـاً  ٢٠إىل أهنا مل تنفّذ عقوبة اإلعدام منذ أكثـر مـن            النظر  ووجهت تونس     -٣٩
أن فإهنـا تؤكـد     من أن تونس تزمع استيفاء املعايري الدولية بشأن عقوبة اإلعدام،           وبالرغم  

وقالت تونس كذلك إنه . مضاعفات ثقافية ودينيةهلا أيضاً املسألة ليست قانونية فحسب، بل 
  .ينبغي أن ينتج إلغاء عقوبة اإلعدام عن نقاش وطين واسع النطاق حيظى باملصداقية

 جترمي املثلية اجلنسية، أفادت تونس أنه باإلمكان إجراء حوار وطـين    وفيما يتعلق بإزالة    -٤٠
  .بيد أهنا غري مستعدة الختاذ قرار بشأنه يف هذه املرحلة. موضوعي وشفاف بشأن هذا املوضوع

وتكمن النية  . إىل اجمللس الوطين التأسيسي   القضاء  وستحال األسئلة املتعلقة باستقالل       -٤١
وال ينبغي للقضاة أن يلتزموا مبا ميليـه        . ن مجيع السلطات األخرى    ع القضائيالنظام  يف فصل   

تكفل استقالله سوستعدل تونس اإلطار القضائي و. عليه ضمريهم فحسب، بل بالقانون أيضاً
عن طريق أحكام يتضمنها الدستور اجلديد، بالرغم من أن اجلهود اإلصالحية تتطلب كذلك             

  .موارد مالية
 اجمللس الوطين التأسيسي سيدعم التزامات تونس الدوليـة         وأكدت تونس أيضاً أن     -٤٢

فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني، ولن تعمـل الـسلطات الدينيـة         
  .والثقافية يف البلد ضد تعهداته الدولية

وفيما يتعلق بتعديل مصاحل األمن، أبلغت تونس عن إجراء عدد من اإلصـالحات               -٤٣
وقامت بالعديد من املشاورات بالتعاون مع األمم املتحـدة         . تغيريات التشريعية املؤسسية وال 

وغريها من املنظمات، حيث ينبغي للصكوك واألدوات القانونية اليت يستند إليهـا إصـالح              
وأفادت تـونس بـأن     . اجلمهور هلذه املصاحل  نظرة  مصاحل األمن أن تساعد أيضاً على تغيري        

عاون مع منظمات ومؤسسات خمتلفة مبا فيها برنامج األمم املتحدة بالتنظمت، وزارة الداخلية 
  .اإلمنائي، عدة حلقات عمل إلعادة النظر يف القانون املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العامة

وفضالً عن ذلك، قالت تونس إهنا قررت اتباع هنج تشاركي حيقق التقدم يف إقامـة       -٤٤
 مبا فيها املعارضة، ونظمت ،نس مجيع قطاعات اجملتمع املدينفقد أشركت تو. العدالة االنتقالية
يضاً، نظمت تـونس منتـدى      أأبريل  /نيسانويف  . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٤ندوة وطنية يف    

ونظمت أربعة اجتماعات شارك فيها اجملتمع املدين يف        . مفتوحاً لتلقّي مقترحات اجملتمع املدين    
مكلفة بتيسري احلوار الوطين بشأن إعداد مـشروع  ، أنشأت يف أعقاهبا جلنة   ٢٠١٢مايو  /أيار

  .قانون يتعلق بالعدالة االنتقالية سيصدق عليه اجمللس الوطين التأسيسي يف غضون ثالثة أشهر
وأعرب اليمن عن رغبته يف معرفة التدابري املزمع اختاذها لتعزيز الشراكة بني احلكومة               -٤٥

  .ن توصيةوقدم اليم. واجملتمع املدين لصاحل املعوقني
ورحبت أنغوال بإصالح النظام القضائي وبإنشاء وزارة حقوق اإلنـسان والعدالـة              -٤٦

لكن، رغم اجلهود املبذولة، أشارت أنغوال إىل التقدم الواجب إحـرازه يف جمـال              . االنتقالية
  .وقدمت توصيات. حقوق اإلنسان
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يعّزز ممارسة  تشريعي، مبا   يف اجملال ال  وأثنت األرجنتني على تونس ملا أجنزته من تقدم           -٤٧
وشجعت تونس على مواصلة بذل جهودها ملكافحة       . حرية تكوين اجلمعيات ممارسة كاملة    

  .وقدمت األرجنتني توصيات. اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
وأثنت أستراليا على اجلهود اليت تبذهلا تونس لكفالة تـساوي مـشاركة الرجـال                -٤٨
ورحبت كذلك بتصديق تونس على صكوك رئيسية       . لنساء على السواء يف احلياة السياسية     وا

حلقوق اإلنسان، وبسحبها حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة         
وأعربت . قانون الصحافة الواردة يف   وكذلك بالتعديالت اليت أدخلتها على األحكام القمعية        

. ٢٠١١أعمال عنف ضد احملتجني يف عام       اليت تفيد حبصول    تقارير  اللقها إزاء   أستراليا عن ق  
  .وقدمت توصيات

ورحبت النمسا بفتح مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تونس، وباالنضمام             -٤٩
. إىل العديد من الصكوك الدولية فضالً عن إنشاء جلنة وطنية مستقلة معنية بالعدالة االنتقاليـة              

  .وقدمت توصيات. هنا شجبت إنزال عقوبات بالسجن حلماية النظام العام واألخالقأ بيد
ورحبت أذربيجان باجلهود املبذولة لصياغة أحكام قانونية جديدة تكفل اسـتقالل             -٥٠

وأشارت أيضاً مع التقدير إىل التدابري االجتماعية املتخذة وكـذلك          . القضاء استقالالً حقيقياً  
  .وقدمت أذربيجان توصيات.  مجيع املواطنني يف احلياة العامةتدابري تعزيز مشاركة

وشددت البحرين على التقدم الذي أحرزته تونس يف جمـاالت التعلـيم والـصحة        -٥١
وطلبت كذلك تقدمي مزيد من املعلومات عن مؤشـرات جنـاح الـربامج         . وظروف العيش 

  .واخلطط اإلمنائية الكفيلة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
نظام بـن   سقوط  وأثنت بلجيكا على اجلهود املبذولة يف جمال حقوق اإلنسان منذ             -٥٢
وبالرغم من التقدم احملرز، شددت بلجيكا على احلاجة إىل التزام اليقظة حىت تـتمكن              . علي

  .وقدمت توصيات. تونس من مواصلة مسارها حنو نظام دميقراطي حديث بتمامه وكماله
بالرغم من  أولوية  حقوق اإلنسان   جعل   أن تونس متكنت من      وأشارت بوتسوانا إىل    -٥٣

وتضمنت بعض املعامل البارزة التصديق على نظـام        . الضغوط اليت يفرضها حتول سياسي هام     
 ،روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         

  .مت بوتسوانا توصياتوقد. وكذلك انتخاب اجمللس الوطين التأسيسي
وهنأت الربازيل تونس على اإلجنازات الرائعة اليت حققتها منذ العام املاضي، مبـا يف                -٥٤

ذلك االنتخابات الدميقراطية احلرة والشفافة؛ والتصديق على العديد من معاهدات حقـوق            
 وشددت  .اإلنسان وسحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           

. على وجوب إيالء عناية خاصة لتضمني الدستور اجلديد احلق يف حريـة الـرأي والتعـبري               
  .وقدمت الربازيل توصية
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وأشارت بوركينا فاسو مع االرتياح إىل تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل             -٥٥
 وشددت أيضاً على أمهيـة وسـائط      . املتعلقة بالتصديق على عدة صكوك حلقوق اإلنسان      

  . محاية وتعزيز حقوق املواطننييفاإلعالم يف عملية الدميقراطية و
تونس حلمايـة   أقدمت عليها   الستراتيجيات واملبادرات اليت    عن ا  كندا أمثلة    طلبتو  -٥٦

  .وقدمت كندا توصيات. حقوق أفراد األقليات الدينية وما حققته من نتائج إىل حد اآلن
بالرغم من املقاومة، تعزز تونس حالياً حقـوق        وأشارت تشاد مع االرتياح إىل أنه         -٥٧

وقدمت . اإلنسان وحتميها يف مجيع جماالت احلياة، ودعت اجملتمع الدويل إىل زيادة دعم البلد            
  .تشاد توصية

 /ورحبت شيلي بإنشاء جلنة وطنية للتحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف كـانون الثـاين               -٥٨
زيز ومحاية احلق يف التظاهر السلمي وبـالتغيريات        ، وباإلصالحات الرامية إىل تع    ٢٠١١ يناير

واعتربت شيلي إدراج توصيات اجملتمع املدين يف التقرير        . املدخلة على نظام القضاء العسكري    
مـشاورات مـع    للتونس  معاجلة  الوطين مبادرة طيبة، وأعربت عن رغبتها يف معرفة كيفية          

  .وقدمت توصيات. املنظمات غري احلكومية
الصني عن ارتياحها لتنفيذ تونس التوصيات اليت قبلت هبا أثناء االستعراض           وأعربت    -٥٩

ورحبت الـصني   . الدوري الشامل األول وباجلهود اليت تبذهلا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         
تقدمي تقارير إىل جلنة حقـوق      ببتصديق تونس على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و        

 الصني بالتقدم الذي أحرزتـه      سلّمتو. ء على التمييز ضد املرأة    الطفل واللجنة املعنية بالقضا   
  .وقدمت الصني توصيات. تونس يف مكافحة البطالة والفقر

تنفيذ توصيات الدورة األوىل مـن      ما أبدته من استعداد ل    وهنأ الكونغو تونس على       -٦٠
لى صكوك  تصديق تونس ع  علماً مع االرتياح ب   الكونغو  وأحاط  . االستعراض الدوري الشامل  

تعاوهنا مـع   وب ،حقوق اإلنسان الدولية، وسحب حتفظاهتا على بعض أحكام هذه الصكوك         
  .وقّدم الكونغو توصيات. هيئات املعاهدات واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

وسلمت كوستاريكا بالتحول السياسي واالجتماعي الذي غري العديد مـن معـامل              -٦١
 وبسحب حتفظاهتا ،يكا بتصديق تونس على صكوك حقوق اإلنسان       كوستار سلّمتو. تونس

وأثنت على حتقيق تونس يف اجلرائم      . على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
 وفتح مكتب ملفوضية    ،املرتكبة أثناء األحداث األخرية، وتصديقها على نظام روما األساسي        

  .توصياتوقدمت كوستاريكا . حقوق اإلنسان فيها
وشجعت كوت ديفوار تونس على مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل جتاوز أزمة طال               -٦٢

 .٢٠١١مـارس  /أمدها عن طريق إنشاء اهليئة الوطنية املستقلة إلصالح اإلعالم واالتصال يف آذار 
وأثنت كوت ديفوار على سحب تونس حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال               

رأة، وعلى اجلهود املبذولة لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وفتح مكتب املفوضية           التمييز ضد امل  
  .وقدمت كوت ديفوار توصيات. السامية حلقوق اإلنسان
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. وهنأت كوبا تونس على تنفيذ توصيات الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل            -٦٣
يص اعتمادات للسلطات على     باجلهود اليت تبذهلا تونس ملكافحة الفقر املدقع بتخص        سلّمتو

مستوى املناطق هبدف إتاحة اهلياكل األساسية وتوفري اخلدمات الضرورية للسكان الـريفيني            
وأعربت كوبا عن تقديرها لإلجراءات اليت اختذهتا تونس لتقدمي         . مثل الكهرباء وماء الشرب   

  .وقدمت كوبا توصيات". جلان التنمية اجلهوية"اخلدمات الصحية عن طريق 
وسلمت اجلمهورية التشيكية بالتقدم احملرز يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مثـل              -٦٤

التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والتعاون مع املكلفني بواليات           
يف إطار اإلجراءات اخلاصة وسحب تونس حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال              

  .وقدمت توصيات. واعترفت بأمهية اإلصالحات التشريعية واملؤسسية. رأةالتمييز ضد امل
. ورحبت الدامنرك بالتحسينات اهلامة اليت أدخلتها تونس على حالة حقوق اإلنسان            -٦٥

وأثنت على إدماج محاية مجيع احلقوق األساسية يف الدستور اجلديد وعلـى إنـشاء وزارة               
بينما تعترف الدامنرك باخلطوات اهلامة اليت اختذهتا تونس        و. حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية   

استمرار هذه املمارسة اليت تفيد بتقارير الللقضاء على ممارسة التعذيب، أعربت عن قلقها إزاء 
وشددت الدامنرك أيضاً على احلاجة إىل معاجلة حقوق املرأة واملـساواة           . يف مرافق االحتجاز  

  .وصياتوقدمت الدامنرك ت. بني اجلنسني
ورحبت جيبويت باجلهود اليت تبذهلا تونس إلنشاء مؤسسات جديـدة تـستند إىل               -٦٦

. مبادئ الدميقراطية، هبدف حتسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وتقوية دور اجملتمع املـدين            
  .وقدمت جيبويت توصيات

ي وأعربت مصر عن تقديرها للجهود الصادقة اليت تبذهلا تونس منذ العام املاض             - ٦٧
واستفسرت عن التدابري املتخذة السـتعادة  . يف تطوير هياكلها األساسية حلقوق اإلنسان  

. إلخفاء هـذه املبـالغ    سعياً منه   املبالغ املالية اليت أودعها الديكتاتور السابق يف اخلارج         
  .وقدمت مصر توصيات

ـ  ،٢٠١١ينـاير  /وسلمت فنلندا بانضمام تونس منذ كانون الثاين    -٦٨ ن  إىل العديـد م
وأثنت فنلندا على   . اتفاقات حقوق اإلنسان ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        

اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق حول التجاوزات واالنتهاكات املسجلة خالل أحداث          "إنشاء  
واستفسرت فنلندا عن اخلطوات املتخذة لضمان تقدمي اجلناة        . ٢٠١١فرباير  /يف شباط " الثورة
  .وقدمت فنلندا توصيات. دالةإىل الع
 فرنسا باستجابة تونس لتطلعات شعبها الشرعية والتزامها بتعزيز ومحايـة           سلّمتو  -٦٩

حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك منح األولوية للتصدي للتعذيب وحتقيق تطور رائع يف أوضـاع               
  .وقدمت فرنسا توصيات. املدافعني عن حقوق اإلنسان
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نس بالتحول الدميقراطي السلمي، أعربت عـن قلقهـا إزاء          وبينما هنأت أملانيا تو     -٧٠
. الظروف غري املناسبة السائدة يف السجون، ومزاعم تعذيب احملتجزين فيها وإساءة معاملتهم           

واستفسرت أملانيا عما تزمع تونس القيام به لتحسني هذه الظروف وضمان احترام حقـوق              
. والوطنية املستقلة بالقيام بزيارات منتظمةاإلنسان، وعما إذا كانت ستسمح للهيئات الدولية     

  .وقدمت أملانيا توصيات
وير وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     وأثنت غانا على اخلطوات اليت قطعتها تونس لتط         -٧١

الدورة األوىل لالستعراض   ما قبلت به من توصيات منبثقة عن        لشعبها، وعلى التزامها بتنفيذ     
اإلصـالحات  تطرحهـا   مت غانا بالتحديات الـيت      وسل. ٢٠٠٨عام  يف  الدوري الشامل   

  .وقدمت توصيات. السياسية والقضائية والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية
وسلمت اليونان باجلهود اليت تبذهلا تونس ملكافحة التعذيب عن طريق تدابري تشمل              -٧٢

فيذ تونس عقوبة   وأثنت اليونان على عدم تن    . التصديق على العديد من االتفاقيات ذات الصلة      
وأعربت عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا لتعزيـز حريـة التعـبري            . ١٩٩١اإلعدام منذ عام    

  .وقدمت اليونان توصيات. واجلهود املبذولة لتعزيز حقوق املرأة
وأثنت هندوراس على النُّهج اليت تتبعها تونس واألحكام اليت تنفذها لكفالة حتقيـق               -٧٣

  .وقدمت هندوراس توصيات.  ومحاية النساء من العنفاملساواة بني اجلنسني
وهنأت هنغاريا تونس على تعاوهنا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا سيحسن   -٧٤

لتنفيذ عقوبة اإلعدام   لوقفها االختياري   وأثنت على تونس    . أوضاع حقوق اإلنسان يف البلد    
نس على نظام روما األساسـي      ورحبت كذلك بتصديق تو   . ١٩٩١بصورة فعلية منذ عام     

اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق حـول      "وأثنت هنغاريا على إنشاء     . للمحكمة اجلنائية الدولية  
  .وقدمت هنغاريا توصيات". الرشوة والفساد

وأثنت علـى   . ورحبت إندونيسيا بعملية التحول املستمرة حنو الدميقراطية يف تونس          -٧٥
وأثنت كذلك على اعتماد خطة اليـامسني       . خرى يف املنطقة  هلم البلدان األ  أمثل تونس الذي    

بالربنامج االقتصادي واالجتماعي اليت تتضمن مؤشرات واضحة تثبت أمهية حقـوق           اخلاصة  
  يلغي احلماية القانونيـة عنـد  ٢٠١٠وأشادت إندونيسيا أيضاً بسن قانون يف عام   . اإلنسان

  .تسليط عقوبة بدنية على األطفال
. اق بصدق تونس يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         واعترف العر   -٧٦

ورحب بتصديق تونس على العديد من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية  
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على          

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء          مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و     
  .وقدم العراق توصيات. ٢٠١١القسري يف عام 



A/HRC/21/5 

15 GE.12-15061 

وأعربت آيرلندا عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته تونس يف تعزيز االحترام األساسي              -٧٧
حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية ورحبت بتصديق تونس على عدة معاهـدات رئيـسية             

وأعربت آيرلندا عن القلق بشأن وضع السجناء الذين أُنزلت حبقهـم           . إلنساندولية حلقوق ا  
 عامـاً  ١٥مبـرور  تقادم جرمية التعذيب املسقط للدعوى عقوبة اإلعدام، وكذلك إزاء إلغاء    

  .وقدمت آيرلندا توصيات. وفقاً للقانون التونسي
يز تعاوهنا مع   وأشادت إيطاليا بتصديق تونس على عدة صكوك حلقوق اإلنسان وتعز           -٧٨

اهليئات التعاهدية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مثل فتح مكتب ملفوضـية حقـوق              
  .وقدمت إيطاليا توصيات. اإلنسان يف تونس

وأثنت اليابان على التزام تونس مبعايري حقوق اإلنسان الدولية، بيد أهنا أشارت مـع     -٧٩
وفـضالً عـن    . بالعنف املرتيل ضد النساء واألطفال    القلق إىل تقارير تتعلق باالجتار بالبشر و      

ذلك، أعربت اليابان عن رغبتها يف أن حتيل تونس إىل العدالة املسؤولني عن انتهاك حقـوق                
التـشريعات  إللغـاء   اإلنسان أثناء الثورة وبعدها، وإعادة تأهيل الضحايا واختاذ خطـوات           

  . وقدمت اليابان توصيات.حقوق اإلنسانواليت تقيد املوروثة عن احلكم السابق 
وشدد األردن على تعاون تونس مع اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان وتيسري إنـشاء               -٨٠

  .وقدم األردن توصيات. مكتب ملفوضية حقوق اإلنسان يف تونس
وفيما يتعلق مبدة تقادم جرمية التعذيب، أفادت تونس بأن مشروع القـانون الـذي       -٨١
  .الوطين التأسيسي، سيلغي يف صورة اعتماده هذا القيدش حالياً يف اجمللس ُيناقَ
وفيما يتعلق بالدستور اجلديد، أفاد الوفد بوجود توافق يف اآلراء على الـصعيد الـوطين                 -٨٢

مبدأ املساواة بني الرجال والنساء، وكذلك تساوي حقـوق         تكفل  األحكام اليت   لتضمني الدستور   
ل األحكام املتناقضة يف القوانني القائمة باعتماد صيغة       وستعدَّ. األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة   

  . كافةحبقوقهمتكفل معاملة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة بصفتهم مواطنني يتمتعون 
وأكدت تونس أيضاً أهنا لن تسمح بإفالت اجلناة من العقـاب وأهنـا ستقاضـي                 -٨٣

ملية العدالة االنتقالية أساسية    وستكون ع . االنتهاكات اليت وقعت قبل الثورة وبعدها كذلك      
  .لمصاحلةليف معرفة احلقيقة ومعاقبة اجلناة، وهي شرط 

وفيما يتعلق باالجتار بالبشر، بيَّنت تونس أهنا بصدد استعراض تشريعها احلايل، مبـا يف          -٨٤
 الذي حيظر االجتار بالبشر، يف ضـوء أحكـام بروتوكـول            ٢٠٠٣ لعام   ٥ذلك القانون رقم    

  .لت تونس مؤخراً جلنة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفالوشك. بالريمو
وفضالً عن ذلك، شكلت جلنة إلعادة النظر يف القانون الذي حيكم أفعال املوظفني               -٨٥

ويتمثـل  . املكلفني بإنفاذ القوانني وإلعداد مشروع قانون يتعلق باحلق يف التجمع الـسلمي           
 التعبري والتظاهر مراعاة كاملة وصون األمن أيضاً، وفقـاً للمعـايري            اهلدف يف مراعاة حرية   
وسيعرض مشروع القانون قريباً على جملس الوزراء ليقدَّم يف هنايـة           . الدولية حلقوق اإلنسان  

  .إىل اجمللس التأسيسياملطاف 
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 ينص علـى    ٢٠١٠ لعام   ١٠٢وفيما يتعلق حبقوق املرأة، أبلغت تونس أن املرسوم           -٨٦
ل التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مـن أجـل    سحب ك 

 أحكام جملـة    ٢٠١٠ لعام   ٥٥وعّدل القانون رقم    . زيادة تعزيز املساواة بني الرجال والنساء     
اجلنسية التونسية لتمكني التونسيات املتزوجات من أجانب من منح جنـسيتهن إىل            ) قانون(

  .لأطفاهلن على غرار الرجا
وبالنسبة إىل السؤال املتعلق حبرية التعبري، أشارت تونس إىل إلغاء وزارة االتصال اليت             -٨٧

 ١١٦وينص املرسـوم رقـم      . كانت تشرف على استغالل وسائط اإلعالم ألغراض دعائية       
 على إنشاء هيئة وطنية مستقلة تشرف على وسائط اإلعالم، دون النيـل مـن               ٢٠١١ لعام

إىل أيـضاً   لرقابة على شبكة اإلنترنت، وهو خيار ال رجعة فيه، بالنظر           وُوِضع حد ل  . حريتها
  .الدور الذي اضطلعت به وسائط اإلعالم اإللكترونية يف الثورة التونسية

وأعربت الكويت عن تقديرها واحترامها الكامل للتحول اجلاري يف تـونس منـذ               -٨٨
تفسرت الكويت عن التدابري املتخذة    واس. اندالع الثورة من أجل إقامة دولة دميقراطية جديدة       

  .ملنع تكّرر ارتكاب جرمية التعذيب
دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار لتونس توجيه وأثنت قريغيزستان على   - ٨٩

عالهنا وحتفظها على اتفاقية حقوق الطفل واعتماد شرط اإلجراءات اخلاصة، وعلى سحب إ
وأثنت على تونس   . املساواة بني اجلنسني يف قانون انتخاب أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي         

وقـدمت  . كذلك للخطوات اليت اختذهتا يف التحقيق يف اجلرائم املرتكبـة أثنـاء الثـورة             
  .قريغيزستان توصيات

لدميقراطية وبالتصديق على عدة صكوك دولية حلقـوق        ورحب لبنان باالنتخابات ا     -٩٠
واستفسر عن التدابري اإلضافية املزمـع اختاذهـا        . اإلنسان، وخباصة اتفاقية مناهضة التعذيب    

  .لكفالة تنفيذ االتفاقية بصورة كاملة
وأثنت ليبيا على تعّهد تونس بدعم التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وقالت               -٩١

  .وقدمت توصية. ل السياسي يسري يف االجتاه السويإن التحو
 وكذلك  ءالقضاجهاز  وأشارت ماليزيا إىل اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا تونس لتنظيم            -٩٢

وأشـارت إىل أن تـونس      . التدابري اجلدية إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       
  . وقدمت ماليزيا توصيات. والتجمع السلميزالت تواجه صعوبات يف جمايل حرية التعبري  ما
وأشارت ملديف مع االرتياح إىل التقدم احملرز يف جماالت مثل حرية التجمع وحرية               -٩٣

  . وقدمت ملديف توصيات. تكوين اجلمعيات وحقوق املرأة والتصديق على عدة صكوك
  .وأشادت موريتانيا بتصديق تونس على عدة صكوك حلقوق اإلنسان  -٩٤
التعذيب يعرِّف هذه اجلرمية ويعاقـب      بأشارت املكسيك إىل اعتماد تشريع يتعلق       و  -٩٥
  .وقدمت توصيات.  وكذلك إىل التدابري املتخذة ملنع التمييز ضد املرأة،عليها
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وشجعت موناكو تونس على التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومجيـع              -٩٦
  .وقدمت توصيات. آلياهتا
  .وقدم توصيات. غرب عن التدابري العملية املتخذة يف جمال العدالة االنتقاليةواستفسر امل  -٩٧
وأشارت مع  . وأثنت هولندا على مجيع اجلهود املتخذة الحترام املساواة بني اجلنسني           -٩٨

أنه مت، يف حماكمـات أجريـت       بيد أهنا أشارت إىل     . االرتياح إىل التزام تونس حبرية التعبري     
  . وقدمت هولندا توصيات.  تقّيد حرية التعبريتطبيق قواننيمؤخراً 
 علـى   هـا ورحبت النرويج بوقف تونس االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام وبتوقيع          -٩٩

 إلغـاء   هبدفالربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و         
  . وقدمت النرويج توصيات. دام استمرار إنزال عقوبة اإلعالحظتبيد أهنا . عقوبة اإلعدام

وركزت ُعمان على أن تونس ُتعترب دوماً بلداً تقدمياً يف جمايل حقوق املرأة وحقوق                -١٠٠
  .وقدمت توصيات. الطفل
قـضائي  جهاز  وأشارت باكستان مع التقدير إىل عزم احلكومة التونسية على إنشاء             -١٠١
وقـدمت  . هميش واالستبعاد أيـضاً    وعلى مكافحة الفقر والتفاوت االجتماعي والت      مستقل

  . باكستان توصية
وركزت فلسطني على أمهية اختاذ مجيع التدابري الضرورية للمضي قـدماً بتحقيـق               -١٠٢

  . وقدمت توصيات. العدالة االنتقالية
وأشارت بريو إىل التقدم اهلام الذي أحرزته تونس يف جمال حقوق اإلنـسان مثـل                 -١٠٣

ة الشعب بصورة فعالة يف احلياة السياسية، والتصديق على عـدة           اعتماد تدابري تكفل مشارك   
. دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة          توجيه  صكوك دولية، و  

  .وقدمت توصيات. أشارت إىل اختاذ تدابري تعّزز عملية العدالة االنتقالية كما
 العمـال املهـاجرين املعـوزين       وأعربت الفلبني عن تقديرها اللتزام تونس مبصري        -١٠٤

 التقدير إىل اختاذ تـدابري تلغـي        وبالتضامن معهم ومتكينهم من دخول إقليمها، وأشارت مع       
  .املدافعني عن حقوق اإلنسانالقضائية حبق دانة أحكام اإل

بإعمال فيما يتصل واملؤسسي والتنظيمي ورحبت السنغال بالتقدم احملرز على املستويني      -١٠٥
  . وقدمت توصيات.  الذي يتجلّى مثالً يف عدد األحزاب السياسية،دنية والسياسيةاحلقوق امل

 صلوقالت فيما يت  . اهتا اإلجيابية وشكرت تونس لوفود الدول األعضاء بياناهتا وتعليق        -١٠٦
بالسؤالني اللذين أثارهتما اإلمارات العربية املتحدة والبحرين بـشأن احلقـوق االقتـصادية             

ثقافية، إهنا أعادت النظر يف تشريعها وكلفت اجلهات املعنية ببذل جهود حثيثة واالجتماعية وال
وستخصص اعتمـادات   . لصاحل أفراد الفئات الضعيفة ومدها باخلدمات األساسية الضرورية       

وهناك توافق عـام يف اآلراء      ،  احملرومةاملناطق  ، وذلك أيضاً بغية مساعدة      للسلطات اإلقليمية 
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سّجلت بالفعل بعض التقدم يف مؤشرات التنمية قد و. لق فرص عملخلخبصوص احلاجة امللحة 
فقد كانت تونس تعاين منذ مخسني عاماً من التفاوت والتخلف يف جمايل اهلياكـل              . البشرية

. األساسية ومرافق اإلنتاج، لكنها تسعى اليوم لالستجابة الحتياجات شعبها يف هذين اجملالني           
وحتسنت األوضاع  . عمل ويف التمتع بظروف عمل متساوية     واختذت تدابري تضمن احلق يف ال     

وشددت تونس على أهنا تسعى إلقامة العدالة االجتماعية والتـصّدي للفقـر            . األمنية أيضاً 
وتعكف احلكومة على إنشاء جلان استشارية على مستوى الواليـات،          . والتمييز والتهميش 

  .واجملتمع املدين والنقاباتتشمل خمتلف اجلهات املعنية، مبا فيها القطاع اخلاص 
املغرب وفلسطني بـشأن العدالـة      طرحهما كل من    وفيما يتعلق بالسؤالني اللذين       -١٠٧

، وأن السلطات تتبع هنجاً     البلدانغريها من   االنتقالية، أشارت تونس إىل أهنا تنهل من جتربة         
ميكن  وترى أنه ال  . املديناستشارياً وتعاونياً يف هذه املسألة ييّسر العملية على مستوى اجملتمع           

  .  تعويضات للضحاياضمانحتقيق املصاحلة إال عند معرفة احلقيقة و
أملانيا وهولندا بشأن الرقابة علـى شـريط        طرحتهما  وفيما يتعلق بالسؤالني اللذين       -١٠٨

وبينما . فيني املهين  إىل أهنا تعارض جترمي نشاط الصح      ، أشارت تونس   السنيمائي بريسيبوليس
مضيفة أن ىل أن القضية قدمتها جمموعة من احملامني، شددت على استقالل القضاء، وأشارت إ

  . للطعنقابل القرار الصادر عن احملكمة 
آيسلندا وقريغيزستان بـشأن املـساواة يف       طرحتهما  وفيما يتعلق بالسؤالني اللذين       -١٠٩

يت أدخلتـها جملـة     حقوق املرياث، أشارت تونس إىل أنه بالرغم من التعديالت اجلوهرية ال          
، فإهنا مل تنل من املفاهيم القانونية القائمة للمرياث، بـسبب           ١٩٥٦األحوال الشخصية لعام    

بيد أن احلكومة اجلديدة منفتحة على عرض هذا املوضوع، وغريه مـن            . احلساسيات الدينية 
  . املواضيع احلساسة، على اجلمهور وإجراء حوار وطين بشأهنا

بة اإلعدام، أفادت احلكومة بأهنا ترغب يف التشاور والتفاعل مـع           وفيما يتعلق بعقو    -١١٠
  .اجلهات املعنية هبدف حتقيق توافق يف اآلراء بشأن هذا املوضوع

وفيما يتعلق باملسألة اليت أثارهتا مصر بشأن األموال اليت اختلسها النظـام الـسابق،         -١١١
عادة هذه األموال، بالرغم مـن أن       أشارت تونس إىل أهنا تواصل بذل اجلهود الرامية إىل است         

  .ذلك يتوقف على تعاون الدول األخرى
وفيما يتعلق بالظروف السائدة يف السجون، بينت تونس أهنا تعكف على إدخـال               -١١٢

تغيريات تشريعية وتطوير مؤسسات للحماية من جرمية التعذيب، مبا يف ذلك عن طريق نظام              
واملفوضية السامية حلقوق   الدولية  لصليب األمحر   انة  زيارة السجون، وهو ما قامت به فعالً جل       

وشددت تونس على اجلهود املبذولة لتحسني األوضاع السائدة        . اإلنسان واملؤسسات الوطنية  
يف السجون، مشرية إىل أن بعض اإلصالحات يتوقف أساساً على اإلرادة السياسية ومسائل             

وتزمع تونس إنشاء سجون جديـدة  . يةأخرى، مثل االكتظاظ، وعلى اجلوانب املادية والعمل   
  .بفضل الدعم الدويل
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ويف اخلتام، شكرت تونس مجيع الذين طرحوا أسئلة وقدموا تعليقات على حتـسني               -١١٣
وستنظر يف مجيع التعليقات والتوصيات هبدف االلتزام هبـا         . حالة حقوق اإلنسان يف تونس    

  .ومواصلة تفاعلها وتعاوهنا مع الدول األخرى

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :الواردة أدناه بتأييد تونس/حتظى التوصيات اليت صيغت أثناء احلوار التفاعلي  -١١٤

وضع استراتيجية شاملة للقضاء على املواقف األبوية والقوالـب           -١-١١٤
 وكذلك القضاء على التمييز ضد      ،يف اجملتمع التونسي  جتاه املرأة   النمطية السلبية   

ذي ال يزال قائماً يف التشريع الوطين، وخباصة فيمـا يتعلـق بـالزواج              املرأة ال 
؛ وضع  )بولندا(تساوي الوصول الفعال إىل العدالة      فضالً عن   واحلضانة والوصاية   

استراتيجية واسعة النطاق للقضاء على املواقف األبوية والقوالب النمطية الـيت           
من اتفاقية القضاء على مجيع     ) أ(٥واملادة  ) و(٢ق مع املادة    فمتيز ضد املرأة مبا يت    

  ؛)أوروغواي(أشكال التمييز ضد املرأة 
اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على املواقف األبوية والقوالب          -٢-١١٤

النمطية اليت متيز ضد املرأة، ومحاية تعدد وسائط اإلعالم وكفالة حريـة التعـبري       
  ؛)تايلند(وحرية الوصول إىل املعلومات والتعليم 

 صياغة واضحة يف    املرأةضمان صياغة مبدأ املساواة بني الرجل و        -٣-١١٤
؛ النظـر يف    )سويسرا(الدستور اجلديد وتطبيقه عملياً عن طريق تدابري ملموسة         

 وكذلك محاية وتعزيز حقـوق      املرأة،ل و ج أحكام تكّرس املساواة بني الرج     إدما
  ؛)بوتسوانا(املرأة يف الدستور اجلديد 

حقوق املرأة يف الدستور اجلديد، مبا يف ذلك تشريعات عن          إدماج    -٤-١١٤
  ؛)هولندا(تدابري القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة 

إدماج جملة األحوال الشخصية يف الدستور اجلديد هبدف دعـم            -٥-١١٤
  ؛)أملانيا(حقوق املرأة 

 لوضع أحكام وآليات تكفل محايـة املـرأة مـن     هوداجلمواصلة    -٦-١١٤
؛ سّن التشريع   )أنغوال(ف، ومتكينها من التمتع باحلقوق واحلريات األساسية        العن

؛ النظـر يف    )الدامنرك(الالزم للقضاء على العنف القائم على أساس نوع اجلنس          
  ؛)شيلي(اعتماد سياسات وقوانني ملنع العنف ضد املرأة والتصّدي له 

__________ 

  .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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من ظاهرة العنف مواصلة التعاون مع منظمات اجملتمع املدين للحد      -٧-١١٤
  ؛)األردن(ضد املرأة 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على العنـف ضـد النـساء              -٨-١١٤
يف ذلك عن طريق تعزيز النظام القانوين املتعلق بالتصدي لالجتـار            واألطفال، مبا 
  ؛)اليابان. (باألشخاص

ةً مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لتحقيق مشاركة املـرأة مـشارك           -٩-١١٤
؛ مواصـلة   )مصر(كاملةً وفعالةً يف اجملاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية        

 لزيادة تعزيز مشاركة املرأة يف اختاذ القرار يف مجيع جماالت احلياة العامـة              هوداجل
؛ مواصلة سياسات النهوض باملشاركة الكاملة واملتـساوية للمـرأة يف           )اليونان(

  ؛)ُعمان(حلياة العامة واحلياة السياسية واملهنية اختاذ القرار يف مجيع جماالت ا
اعتماد مفهوم للتمييز يتسق مع اتفاقية القضاء علـى مجيـع             - ١٠- ١١٤

أشكال التمييز ضد املرأة عند تعريف احلقوق األساسية املتعلقة باملساواة بني           
  ؛)هندوراس(اجلنسني 

طـار التـدابري    إدماج تعزيز وصول املرأة إىل العمل املأجور، يف إ          -١١-١١٤
  ؛)سلوفينيا(املزمع اختاذها لتحقيق العدالة االجتماعية ومقاومة الفقر والتهميش 

سن أحكام تشريعية حتظر التمييز ضد النساء واألشـخاص ذوي            -١٢-١١٤
  ؛)املكسيك(اإلعاقة 
بأوضاع املرأة يف املناطق الريفيـة،      للنهوض  هود  اجلمواصلة بذل     -١٣-١١٤
 من اخلدمات األساسية، والنظر يف إمكانية اعتماد هنج قائم          يف ذلك استفادهتا   مبا

  ؛)املغرب(على نوع اجلنس يف امليزانية الوطنية 
إيالء العناية الواجبة لتسوية مسألة التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بقانون             -١٤-١١٤

  ؛)قريغيزستان( وال سيما الزواج وحضانة األطفال وكفالتهم ،األحوال الشخصية
 لضمان زيادة مشاركة مجيـع املـواطنني يف         هوداجلمواصلة بذل     -١٥-١١٤

  ؛)أذربيجان(احلياة العامة 
واملمارسات الوطنية مـع    التشريعات  اعتماد تدابري تكفل اتساق       -١٦-١١٤

، والتوقيع والتصديق على    )ج(٣٧أحكام اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما املادة        
؛ النظـر يف    )الربتغـال ( حقوق الطفـل     الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية   

التصديق املبكر على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل بشأن          
؛ التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختيـاري       )سلوفاكيا(إجراءات اإلبالغ   

؛ التوقيـع علـى     )سـلوفينيا (التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات اإلبـالغ        
  ؛)ملديف(ياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات اإلبالغ الربوتوكول االخت
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اختاذ تدابري ووضع آليات مناسبة متكّن من صـياغة تـشريعات             -١٧-١١٤
  ؛)ُعمان(وسياسات حتمي األطفال يف مجيع امليادين 

  ؛)فلسطني(جوانبها مبختلف  لتسحني أوضاع األطفال هوداجلمواصلة   -١٨-١١٤
ية اجلمهور وتثقيف املهنيني من أجل دعم تنفيـذ         تعزيز تدابري توع    -١٩-١١٤

 من اجمللة اجلزائية إللغاء احلكم الذي       ٣١٩ الذي يعدل املادة     ٢٠١٠ قانون عام 
يف تربيـة   محاية قانونية فيما يتصل باللجوء إىل العقوبة البدنيـة          كان ينص على    

  ؛ )إندونيسيا(األطفال 
ار القانوين والسياسات الرامية    متابعة اجلهود الرامية إىل تعزيز اإلط       -٢٠-١١٤

  ؛)األردن(إىل تعزيز ومحاية حقوق الطفل 
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز نظام التعليم واإلطار القـانوين             -٢١-١١٤

  ؛)سنغافورة(حلماية حقوق الطفل مبا يتسق مع التزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل 
  ؛)السنغال(اص ذوي اإلعاقة هود لتعزيز حقوق األشخاجلبذل   -٢٢-١١٤
النظر يف إمكانية وضع تدابري جديدة لتعزيز محاية حقوق األشخاص            -٢٣-١١٤

؛ القضاء على مجيـع     )األرجنتني(ذوي اإلعاقة والتصدي للتمييز الذي يواجهونه       
أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة والتشجيع على إدماجهم يف اجملتمـع            

؛ كفالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والسعي إلدماجهم        )جيبويت(إدماجاً كامالً   
  ؛)العراق(يف الربامج اإلمنائية بصورة تضمن مشاركتهم الفعالة يف اجملتمع 

اعتماد وتنفيذ تدابري مناسبة تضمن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة،           -٢٤-١١٤
 فعالـة   سيما النساء والفتيات، إىل النظام التعليمي الشامل، ومشاركتهم بصورة         وال

  ؛)الربتغال(وكاملة يف احلياة السياسية والعامة على قدم املساواة مع اآلخرين 
تعزيز إدراك اجملتمع بالعنف ضد األشخاص ذوي اإلعاقـة وذوي      -٢٥-١١٤

  ؛)اليمن(االحتياجات اخلاصة وسن قوانني حتد من هذا العنف 
ادة تعزيز  هبدف ضمان زي  جهاز القضاء   املبادرة إىل عملية إصالح       -٢٦-١١٤

جهاز قـضائي    الرامية إىل إقامة     ساعيامل؛ مواصلة   )املكسيك (حياده و استقالله
؛ مواصـلة   )أذربيجان(، مبا يتسق مع املعايري والقواعد املتفق عليها دولياً          مستقل

مع املعايري الدولية   يتفق  مبا  ،  مستقلإلقامة جهاز قضائي     القضائي   نظامالإصالح  
صلة إصالح النظام القضائي وتعزيز الضمانات القانونية       ؛ موا )سلوفاكيا(املعتمدة  

، وفقاً للمبادئ واملعايري الدولية املعتمـدة يف        مستقلجهاز قضائي   واملادية إلقامة   
؛ مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل إصالح       )اإلمارات العربية املتحدة  (هذا اجملال   

؛ تسريع اإلصالحات   )بريو(نطبقة  ق مع املعايري الدولية امل    فالنظام القضائي، مبا يت   
  ؛)تركيا(استقاللية جهاز القضاء الرامية إىل ضمان 
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مواصلة تنفيذ خطط حقوق اإلنسان والربامج التدريبية لـصاحل           -٢٧-١١٤
  ؛ )قطر(القضاة وأفراد الشرطة 

 عن طريق مراجعة القوانني املتعلقة مبركـز        ءالقضاجهاز  إصالح    -٢٨-١١٤
  ؛)قريغيزستان(القضاة 
تدابري إلصالح النظام القضائي، مبا يف ذلك التعجيل        الزيادة اختاذ     -٢٩-١١٤

استقاللية جهـاز القـضاء     الرامية إىل سن أحكام قانونية جديدة تكّرس        باجلهود  
  ؛ )ماليزيا(، من أجل محاية احلقوق واحلريات الفردية فعلياً
ار التعجيل باستكمال صياغة مشروع قانون يكفل جرب األضـر          -٣٠-١١٤

  ؛)بريو(املعنوية واملادية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وإقرار هذا املشروع 
ية جهـاز  ضمان اسـتقالل اليت تنوي هبا  كيفية  للتوضيح احلكومة     -٣١-١١٤

اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      ( اهلرمي   وشفافية عملياته وتسلسله  القضاء  
  ؛ )وآيرلندا الشمالية

، مبـا يف ذلـك      جهاز القـضاء   يةفضل الستقالل توفري ضمانات أ    -٣٢-١١٤
  ؛ )بلجيكا(إصالح اجمللس األعلى للقضاء 

مواصلة اإلصالحات املؤسسية والقضائية الرامية إىل تعزيز سيادة          -٣٣-١١٤
  ؛ )أنغوال(القانون 
إيالء األولوية للجهود املبذولة من أجل إصالح قطـاع األمـن             -٣٤-١١٤

ات الرقابة املناسبة، وصياغة مشروع قـانون       بصورة تضمن توفري التدريب وآلي    
  ؛)أستراليا(ق مع املعايري الدولية ف مبا يتء،القضاية جهاز جديد يكفل استقالل

 أمور منها تفـادي      من أجل  مواصلة اإلصالحات يف قطاع األمن      -٣٥-١١٤
مـع املعـايري    متشياً   ،تعذيب املتظاهرين واحملتجزين وإساءة معاملتهم يف املستقبل      

  ؛)النرويج(لية حلقوق اإلنسان الدو
  ؛)فلسطني(مواصلة دعم برامج تدريب أفراد الشرطة   -٣٦-١١٤
الكرامـة اإلنـسانية    لضمان  مواصلة مكافحة اكتظاظ السجون       -٣٧-١١٤

؛ معاجلة اكتظاظ السجون ومواصلة االستجابة لالحتياجات )جيبويت(للمحتجزين 
  ؛ )أوغندا(اخلاصة للسجينات 

عن طريق النظر    إىل إصالح نظام االحتجاز يف مراكز الشرطة         املبادرة  -٣٨-١١٤
 ساعة، فضالً عن متكني احملـامني مـن حـضور           ٤٨يف تقليص املدة القصوى إىل      

  ؛)النمسا(االستجوابات وإتاحة األسس القانونية وسجالت اإليقاف لألسر والدفاع 
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 السابقة  مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل املساءلة عن االنتهاكات         -٣٩-١١٤
  ؛ )مجهورية كوريا(لضحاياها حلقوق اإلنسان وتوفري سبل انتصاف 

  ؛)توغو(إنشاء آلية للعدالة االنتقالية   -٤٠-١١٤
تعزيز التدابري يف جماالت العدالة االنتقالية املتصلة بالعدالة ومعرفة           -٤١-١١٤

  ؛)شيلي(احلقيقة والتعويضات والضمانات ملنع حدوثها جمدداً 
فيذ مجيع التدابري الرامية إىل مكافحة اإلفالت مـن العقـاب،           تن  -٤٢-١١٤

جاء ذلك يف   ومقاضاة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان وتعويض الضحايا، كما         
التقرير اخلتامي للجنة الوطنية لتقصي احلقائق حول التجـاوزات واالنتـهاكات           

  ؛)بلجيكا(املسجلة خالل أحداث الثورة 
جية العدالة االنتقالية على املـصاحلة ومعرفـة        التركيز يف استراتي    -٤٣-١١٤

ناسبة لضمان عـدم حـدوث    املاحلقيقة وإقامة العدل والتعويض، واختاذ التدابري       
  ؛)املغرب(االنتهاكات السابقة جمدداً 

  ؛)األرجنتني(النظر يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام من نظامها القانوين   -٤٤-١١٤
  ؛)يونانال(ق مع الواقع اجلديد للبلد فاإلعدام مبا يتالنظر يف إلغاء عقوبة   -٤٥-١١٤
  ؛)فرنسا(ختفيف مجيع أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن   -٤٦-١١٤
 لوضع حد ملمارسة التعذيب ومقاضاة مجيـع     هوداجلمواصلة بذل     -٤٧-١١٤

  ؛)اليونان(اجلناة بصورة فعالة 
ملعاملـة   حلظر التعذيب وغريه من ضروب سوء ا       هوداجلتكثيف    -٤٨-١١٤

واحترام اإلجـراءات القانونيـة     جهاز القضاء    يةبصورة فعالة، وضمان استقالل   
  ؛)مجهورية كوريا(الواجبة 
 دسـتور العمال التعـذيب يف     مناهضة أل اج أحكام   رالنظر يف إد    -٤٩-١١٤

  ؛ )بوتسوانا(ضحايا التعذيب انتصاف فعالة لسبل لضمان اجلديد 
 ال ختضع ألي فترة تقادم، وتعزيـز        التعذيب جرمية جرمية  اعتبار    -٥٠-١١٤

ق مـع املعـايري     ف مبا يت  ،القدرة على إجراء حتقيقات مستقلة يف أعمال التعذيب       
  ؛ )آيرلندا(الدولية 
 الوطين مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب       تشريعمواءمة ال مواصلة    -٥١-١١٤

  ؛)املغرب(ينة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله
التحقيق بإسهاب يف مجيع حاالت التعذيب وسوء املعاملة املزعومـة،            -٥٢-١١٤

  ؛)سويسرا(وإحالة اجلناة إىل العدالة وضمان تقدمي الدعم األديب واملادي للضحايا 
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مواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية الضحايا وتوفري سـبل            -٥٣-١١٤
  ؛)اليابان(االنتصاف هلم 

ق مـع التـصديق علـى       فمستقلة تت هيئة رصد   التعجيل بإنشاء     -٥٤-١١٤
تمكن املنظمات ، مبا من شأنه أن تالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

غري احلكومية، إىل جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واللجنة           
 منع التعذيب يف أماكن     الدولية للصليب األمحر، من زيارة السجون واملسامهة يف       

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(االحتجاز 
اعتماد تدابري تضمن احلماية واالحترام املناسبني للحق يف الوصول          -٥٥-١١٤

؛ اختاذ خطوات إضافية تضمن     )إسبانيا(إىل املعلومات ويف حرية التعبري والصحافة       
؛ اعتمـاد   )اليونان(حرية التعبري على شبكة اإلنترنت      حرية التعبري، مبا يف ذلك      

تشريعات مناسبة تضمن حتسني محاية حرية التعبري وحريـة الـصحافة وحريـة             
؛ ضمان حرية التعبري وحرية الصحافة وحريـة        )الكونغو(الوصول إىل املعلومات    

قوق ق مع العهد الدويل اخلاص باحل     فالتجمع وتكوين اجلمعيات قانوناً وفعالً مبا يت      
  ؛)فرنسا(املدنية والسياسية 

إدماج حرية التعبري وحريـة الـصحافة وحريـة الوصـول إىل              -٥٦-١١٤
  ؛)هولندا(املعلومات يف الدستور 

مواصلة اختاذ تدابري سياساتية لتحقيق تعـدد وسـائط اإلعـالم             -٥٧-١١٤
  ؛)سلوفاكيا(واستقالهلا 

رية التجمـع وحريـة     حهتديد  اختاذ التدابري املناسبة لضمان عدم        -٥٨-١١٤
التعبري، ومكافحة اإلفالت من العقاب بالنسبة إىل املسؤولني الذين ثبت انتهاكهم          

  ؛)السويد(قوق اإلنسان حل
مراجعة املخلّفات القانونية لعهد بن علي اليت تنال مـن حريـة              -٥٩-١١٤
هذه احلقوق محايـة كاملـة   ، من أجل محاية عبري وحرية التجمع وحرية املعتقد   الت
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيت امب

اختاذ مجيع التدابري الكفيلة حبماية الصحفيني يف أداء مهامهم بتنفيذ          -٦٠-١١٤
  ؛)النمسا(أحكام قانون الصحافة اجلديد الذي جيّرم االعتداء عليهم 

 وإنشاء هيئـة    ١١٦ و ١١٥التعجيل بتنفيذ املرسومني القانونيني       -٦١-١١٤
  ؛)سويسرا(عليا مستقلة فوراً تعىن بوسائط اإلعالم واالتصال 

تشريعها الوطين بـصورة كاملـة مـع        توافق  اختاذ تدابري تكفل      -٦٢-١١٤
التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك القوانني اليت تنـال مـن               

  ؛)فنلندا(إعمال حرية التعبري وحرية التجمع 
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سيما ما يضمن منـها      مواصلة عملية اإلصالحات السياسية، وال      -٦٣-١١٤
  ؛)شيلي(حرية التعبري وحرية الفكر واحلق يف التظاهر 

بذل مزيد من اجلهود لضمان حرية وسائط اإلعالم، وحرية التعبري   -٦٤-١١٤
وحرية الفكر وحرية املعتقد، ومواصلة وضع أسس متينة للنظـام الـدميقراطي،            

  ؛)لبنان(التنمية االقتصادية واالجتماعية والسعي لتحقيق 
ضمان احترام حرية الدين من جانب اجلميع، أثناء الفترة االنتقالية   -٦٥-١١٤

  ؛)إيطاليا(اليت ُعرف هبا وبعدها، وفقاً لتقاليد البلد وثقافته 
؛ )توغـو (مواصلة تعاوهنا مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان          - ٦٦- ١١٤

يات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف إطـار جهودهـا          مواصلة تعاوهنا مع آل   
؛ مواصلة التعاون املستدام مع    )مجهورية كوريا (اجلارية لتعزيز حقوق اإلنسان     

املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ومع املكتب امليداين للمفوضية          
السامية حلقوق اإلنسان من أجل ضمان املعايري العامليـة حلقـوق اإلنـسان             

  ؛)أوروغواي(للسكان 
مواصلة التعاون اإلجيايب مع املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان             -٦٧-١١٤

وهيئات املعاهدات واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة وغريهـا مـن             
  ؛)غانا(لتنفيذ توصيات هذه اهليئات  هوداجلمؤسسات األمم املتحدة، ومواصلة بذل 

  ؛)قطر(صادرة عن آليات األمم املتحدة وتنفيذها متابعة التوصيات ال  -٦٨-١١٤
 للرد على االستفسارات واالستبيانات الـصادرة       هوداجلمواصلة    -٦٩-١١٤

  ؛)األردن(عن املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 
مواصلة التماس التعاون واملساعدة التقنيني يف جمـال التثقيـف            -٧٠-١١٤

  ؛)تايلند(ا حبقوق اإلنسان والتدريب عليه
الدستور اجلديد على احلق يف حرية الفكر والـضمري         نص  ضمان    -٧١-١١٤

بقدر ما يكون   دين أو معتقد،    شعائر  والدين واملعتقد، وكذلك على حرية ممارسة       
  ؛)كندا( حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية اًضروري
يـع  مجلضمان الدستور اجلديد، بصورة كاملة ودون متييـز،           - ٧٢- ١١٤

تـونس طرفـاً فيهـا      ُتعد  يف الصكوك الدولية اليت     املكرسة  حقوق اإلنسان   
؛ لزوم اغتنام اجمللس الوطين التأسيسي فرصة تضمني الدستور اجلديد          )فرنسا(

يف املعاهدات الدولية الـيت صـّدقت       املكرسة  احلقوق والضمانات األساسية    
  ؛)الربازيل(عليها تونس 
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اهلامة حلقوق اإلنسان يف الدستور اجلديد، كفالة إدراج الضمانات     -٧٣-١١٤
مبا يف ذلك احلق يف عدم التمييز، وحرية التعبري، وحريـة التجمـع وتكـوين               

سوء ، وعدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب        القضاءاجلمعيات، واستقالل   
، ومحاية حقوق األقليات، واحلق يف احلياة ومحاية احلقـوق االقتـصادية            املعاملة

  ؛)أملانيا( والثقافية واالجتماعية
سـية،  ميع حقوق اإلنسان األسا   جلضمان محاية الدستور اجلديد       -٧٤-١١٤

علـى  املسّوغات احملدودة اليت ميكن     ، بشكل صريح،    وتعريف القانون املنفّذ هلا   
  ؛)أستراليا(هذه احلقوق أساسها تقييد 

ت إدراج مواد يف الدستور اجلديد تتضمن حقوق اإلنسان واحلريا          -٧٥-١١٤
األساسية، وكذلك أحكاماً قانونية تكفل بصورة فعالة فصل السلطات، وخباصة          

  ؛)إسبانيا(القضاء استقالل 
املبادرة إىل القيام بعملية إصالحية شاملة وتشاركية تكفل إسهام           -٧٦-١١٤

مجيع شرائح اجملتمع فيها مبا يشمل النساء واملعـوقني واألقليـات وجمموعـات             
  ؛)غانا(ات اجملتمع املدين السكان األصليني ومنظم

علـى  هود إلرساء دعائم االستقرار والتنمية      اجلمواصلة بذل     - ٧٧- ١١٤
اململكة (تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     فيما يتعلق ب  مجيع املستويات، وال سيما     

  ؛)العربية السعودية
يف التـشريع    رمسـي    لبشكااللتزامات القانونية الدولية    تدوين    -٧٨-١١٤
  ؛)أستراليا(ء القوانني القمعية غري املناسبة أو تعديلها  وإلغا،الوطين
لكفالة التنفيذ الفعال للصكوك الرئيسية حلقوق      حثيثة  بذل جهود     -٧٩-١١٤

اإلنسان، مبا يف ذلك تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني علـى حقـوق              
  ؛)كوريامجهورية (اإلنسان، واختاذ خطوات إضافية تعّزز املساواة بني اجلنسني 

 الوطنية بغية تعزيز ؤسساتاملهود لتطوير وحتسني اجلمواصلة بذل     -٨٠-١١٤
؛ القيام بتحويـل    )سنغافورة (لشعبلومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      

الكامل ملا التزمت به من تعهدات يف       حقيقي للمؤسسات مبا يكفل احترام تونس       
االستمرار يف إقامة املؤسسات ذات     ؛  )هنغاريا(الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     

األمهية يف جماالت محاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية وتطـوير            
  ؛)فلسطني(اجملتمع التونسي 

" اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان واحلريات    "جتسيد مشروع إنشاء      -٨١-١١٤
 الذي ُعرض على رئيس الدولة، لكي يضمن اإلصالح الدستوري احترام حقوق          

  ؛)موناكو(اإلنسان 
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كفالة اتساق تشريعها الوطين اتساقاً كامالً مع مجيع االلتزامـات            -٨٢-١١٤
؛ اعتمـاد   )سلوفاكيا(الناشئة عن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         

؛ مواءمة تشريعها الوطين مع مجيع      )كوستاريكا(تشريع ينفّذ نظام روما األساسي      
نظام روما األساسي، مبا يف ذلك تعريف اجلرائم واملبادئ         االلتزامات النامجة عن    

  ؛)هنغاريا(العامة، واعتماد أحكام تكفل التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية 
الرامية إىل احلد من مستويات الفقـر والبطالـة   باجلهود  التعجيل    -٨٣-١١٤

  ؛)أذربيجان(ومن التفاوت االقتصادي واالجتماعي بني املناطق 
مواصلة تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعيـة، وحتـسني اهلياكـل            -٨٤-١١٤

  ؛)الصني(األساسية التعليمية والطبية، بصورة تكفل تساوي متتع السكان بفوائد التنمية 
مواصلة تنفيذ السياسات احلالية لضمان متتع مجيـع التونـسيني            -٨٥-١١٤

  ؛)كوبا( والتعليم الصحةبحبقوق اإلنسان كافة، وال سيما ما يتصل منها 
 ةاالقتصاديبشأن الربامج    ٢٠١١التعجيل بتنفيذ خطة اليامسني لعام        -٨٦-١١٤

  ؛)إندونيسيا(بالتعاون الوثيق مع اجلهات املهتمة ذات الصلة  ،الوطنية ةواالجتماعي
السعي إلعمال احلق يف الضمان االجتماعي وحتقيـق مـستوى            -٨٧-١١٤

  ؛)العراق(معيشي الئق 
ل جهود إضافية تدعم الربامج االقتصادية واالجتماعية الـيت         بذ  -٨٨-١١٤

اعتمدهتا يف إطار التزاماهتا الوطنية مبوجب العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              
  ؛)ليبيا( واملبادئ العامة حلقوق اإلنسان ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اجلميع من  تنفيذ إصالح القطاع الصحي استناداً إىل مبدأ استفادة           -٨٩-١١٤
  ؛)موناكو(الرعاية الصحية 

  ؛)أواغندا(أقل املناطق منواً تنمية زيادة استكشاف أفضل السبل ملعاجلة   -٩٠-١١٤
مواصلة وتعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على التفـاوت بـني             -٩١-١١٤

  ؛)جيبويت(املناطق وبني املناطق احلضرية والريفية يف جمال التعليم 
إىل وضع مشاريع إمنائية على املديني املتوسط والطويل يف         املبادرة    -٩٢-١١٤

  ؛)باكستان(خللق فرص العمل وتعزيز الوئام الوطين اقتصادياً املناطق غري املتطورة 
البحث عن احللول املناسبة ملشاكل التفاوت يف إعمال احلقـوق            -٩٣-١١٤

  ؛)السنغال(وطين التقرير الاليت أشار إليها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
اعتماد تدابري إجيابية إضـافية لتعزيـز األوضـاع االقتـصادية             -٩٤-١١٤

  ؛)مصر(واالجتماعية لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وأفقر شرائح السكان 
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 املتعلقـة  ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم     -٩٥-١١٤
  ).ادتش(؛ )أوروغواي(بالعمل الالئق خلََدم املنازل 

هـي  وحظيت التوصيات التالية بتأييد تونس، اليت تعترب أهنا نفذهتا بالفعـل أو               -١١٥
  :تنفيذها بصدد

ق فسلطة قضائية مستقلة تت   من أجل إنشاء    إصالح النظام القضائي      -١-١١٥
  ؛)السودان(مع املعايري الدولية وتضمن إقامة سيادة القانون والعدالة 

لطة القضائية مبا يـضمن املـساءلة عـن         املبادرة إىل إصالح الس     -٢-١١٥
انتهاكات حقوق اإلنسان بفتح حتقيقات قضائية، ومقاضاة املسؤولني عن ذلـك           
ومنح تعويضات للضحايا أيضاً، وخباصة التحقيق يف اجلرائم السابقة وحماكمـة           

من خالل  اجلناة وإحالة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان إىل العدالة          
  ؛)بولندا(آليات العدالة االنتقالية تفعيل أمور منها 

إدخال حتسينات على قطاعي األمن والعـدل، مبـا يف ذلـك يف          -٣-١١٥
يتماشى  والتدريب واملعدات الالزمة حلماية املتظاهرين ومبا       الفقهجماالت القانون و  

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(مع االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 
ضمان تدريب أفراد الشرطة والعاملني يف قطاع األمـن تـدريباً             -٤-١١٥

مناسباً على حقوق اإلنسان وإصدار تعليمات واضحة هلم تتعلق بواجبـاهتم يف            
احترام حقوق اإلنسان يف مجيع األوقات، مبا يف ذلك احلق يف حرية التعبري واحلق              

  ؛)كندا(يف تكوين اجلمعيات واحلق يف التجمع السلمي 
عمليـات العدالـة    شاملة لتوعية عامـة اجلمهـور ب      تطوير خطة     -٥-١١٥

مـشاركة  التوعية   هاالنتقالية، مبا يف ذلك مشاركة مجيع الوزارات املعنية يف هذ         
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(كاملة 
إنشاء آلية عدالة انتقالية حتّدد مسؤوليات اجلناة وتضمن مساءلتهم،     -٦-١١٥

  ؛)السودان(النظام السياسي السابق وقمع نتهاكات ومنح تعويضات لضحايا ا
إنشاء آليات عدالة انتقالية تتصدى النتهاكات حقوق اإلنسان اليت           -٧-١١٥

  ؛)سويسرا(ارُتِكَبت يف املاضي، استناداً إىل نتائج استشارة وطنية واسعة النطاق 
ضمان املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان بـإجراء حتقيقـات            -٨-١١٥
لة وحمايدة يف االنتهاكات وأعمال اإليذاء املرَتكَبة يف ظل احلكم السابق، واليت مستق

  ؛)فنلندا(ق مع املعايري الدولية فبدورها إىل حماكمة اجلُناة، مبا يتُتفضي ينبغي أن 
إجراء حتقيقات فورية يف مجيع ادعاءات التعذيب املرَتكَبة يف ظل نظام             -٩-١١٥

  ؛)النمسا(التأهيل والتعويض إعادة ضحايا وأُسرهم يف بن علي، وضمان إعمال حق ال
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التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -١٠-١١٥
ق مع فوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مبا يت

ـ              يت تطلعات تونس للقضاء على التعذيب وغريه من ضروب سـوء املعاملـة ال
  ؛)السويد(يرتكبها موظفو الدولة 

؛ التعجيـل   )إسـبانيا (وضع آلية أو سلطة وطنية ملنع التعـذيب           -١١-١١٥
؛ إنشاء آلية   )بريو(باملصادقة على مشروع قانون إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب          

مع الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب          متشياً  وقائية وطنية   
ق مـع الربوتوكـول     فلية وطنية لزيارة أماكن االحتجاز مبا يت      ؛ إنشاء آ  )ملديف(

متاشياً ؛ إنشاء آلية وقاية وطنية      )كوستاريكا(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     
مع التزاماهتا مبوجب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب       

ب املعاملـة   ؛ وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب وغريه من ضـرو          )الدامنرك(
 مـن   ٣العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، كما تقضي بـذلك املـادة              أو

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة           
  ؛)مجهورية قريغيزستان(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  أو

، ُتخوَّل هلا زيارة مجيـع أمـاكن        اعتماد آلية وطنية ملنع التعذيب      -١٢-١١٥
االحتجاز، وإلغاء القانون الذي ينص على فترة التقـادم بالنـسبة إىل أعمـال              

؛ التعجيل بإنشاء آلية وطنية مستقلة ملنع التعـذيب وكفالـة           )فرنسا(التعذيب  
اتساق القانون املتعلق مبسألة التعذيب مع املعايري الدولية، مبا يف ذلك إلغاء القيود          

  ؛)اجلمهورية التشيكية(روضة على تقادم هذه اجلرمية املف
ملبادئ مع القانون الدويل وفقاً     جلعله يتماشى   تعديل قانون التقادم      -١٣-١١٥

  ؛)السويد(األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية 
كفالة ضمان احلقوق األساسية يف حرية التعبري والتجمع وتكوين           -١٤-١١٥

  ؛)بلجيكا(ق مع التزامات تونس الدولية ف، مبا يتاجلمعيات يف الدستور املقبل
تعزيز السياسات والتدابري الرامية إىل متكـني سـكان األريـاف          -١٥-١١٥

اقتصادياً وضمان استفادهتم من خدمات الرعاية الصحية والتعلـيم واخلـدمات           
  ).ماليزيا(االجتماعية 

 يف الوقت املناسب، على     وستنظر تونس يف التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها         -١١٦
  :٢٠١٢سبتمرب /يتجاوز ذلك الدورة احلادية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول أال

تعزيز املساواة بني الرجال والنساء، مبا يف ذلـك املـساواة يف              - ١- ١١٦
؛ القضاء على التمييز بني النساء والرجال يف حقـوق          )النمسا(حقوق املرياث   

  ؛)بولندا(املرياث 
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،  تواجهها املرأةتزال   المواصلة مكافحة مجيع أشكال التمييز اليت         -٢-١١٧
تبقى منها يف جملة األحوال الشخصية يف جمايل املـرياث وحـضانة             سيما ما  وال

  ؛)بلجيكا(األطفال 
، وصون جملة األحوال الشخصية،     املرأةإلغاء القوانني التمييزية ضد       -٣-١١٦

  ؛)كندا( للمرأة يف الدستور اجلديد وكفالة إدراج ما تتضمنه من حقوق
إلغاء التحفظ األخري على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال      - ٤- ١١٦

تشريعها الوطين، مبا يف ذلك القـانون  مواءمة  التمييز ضد املرأة والعمل على      
املدين، مع هذه االتفاقية لتمكني املرأة من حقوقٍ متساويٍة يف جمايل املـرياث             

  ؛)النرويج(وحضانة األطفال 
إلغاء التشريع التمييزي على أساس امليول اجلنسية، بصورة تضمن           -٥-١١٦

نفس احلقوق جلميع املواطنني، َمبن فيهم املثليات واملثليـون وثنـائيو اجلـنس             
  ؛)إسبانيا(ومزدوجو امليول اجلنسية واحملولون جنسياً 

ـ      )تركيا(إلغاء عقوبة اإلعدام      -٦-١١٦ دام يف  ؛ إدراج إلغاء عقوبـة اإلع
  ؛)إيطاليا(، )أملانيا(الدستور اجلديد 

التوقيع على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           -٧-١١٦
  ؛)الربتغال(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والتصديق عليه 

إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً والتصديق على الربوتوكول االختياري          -٨-١١٦
؛ )٤فرنـسا   (عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية         الثاين امللحق بال  

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق         
املدنية والسياسية وتنفيذ أحكامه يف التشريع الوطين عن طريق إلغـاء عقوبـة             

عقوبـة اإلعـدام    ؛ اختاذ مجيع التدابري الضرورية إللغـاء        )١آيرلندا  (اإلعدام  
والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص            

ق مـع   ف؛ إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً مبا يت      )٢النرويج  (باحلقوق املدنية والسياسية    
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

  ؛)أورواغواي(والسياسية 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٩-١١٦

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، بصفته صكاً           
  ؛)هنغاريا(تعزيز التمتع باحلق يف احلياة لزيادة الزماً 
هد الدويل  التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالع        -١٠-١١٦

 اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام اليت مل تنفذها         ،اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
  ؛)بلجيكا(العشرين سنة املاضية خالل تونس 



A/HRC/21/5 

31 GE.12-15061 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -١١-١١٦
ين امللحق بالعهـد    اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري الثا      

  ؛)إسبانيا(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 يف  املـرأة وضع جدول زمين إلدماج مبدأ املساواة بني الرجـل و           -١٢-١١٦

الدستور، واعتماد قانون وُنظُم ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك العنـف              
  ).راسهندو(املرتيل واالغتصاب يف إطار الزواج 

  : قبوهلا ال ميكناومل حتظ التوصيات التالية بتأييد تونس، اليت تعترب أهن  -١١٧
إلغاء أي تشريع ُيجرِّم العالقات اجلنسية بني شخصني من نفـس             -١-١١٧

  ؛ )إسبانيا(اجلنس 
العالقات  إلهناء جترمي    لة اجلزاء اجمل من   ٢٣٠تعديل أو إلغاء املادة       -٢-١١٧

  ؛)النمسا(من نفس اجلنس بالغني بني بالتراضي اجلنسية 
  ).اجلمهورية التشيكية(إلغاء األحكام اليت ُتجرِّم التشهري   -٣-١١٧

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -١١٨
ينبغي تأويـل هـذه      وال. أو موقف الدولة موضوع االستعراض    /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/ واالستنتاجات
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  املرفق
  ]باإلنكليزية والفرنسية فقط[

  تشكيلة الوفد    
 The delegation of Tunisia was headed by HE Samir Dilou, Minister of Human 
Rights and Transitional Justice, Speaker of the Government and composed of the following 
members: 

• SE M. Moncef BAATI, Ambassadeur Représentant Permanent de Tunisie à Genève; 

• M. Mohamed Khaled KHIARI, Directeur des Droits de I'Homme à la Direction 
Générale des Organisations et Conférences Internationales au Ministère desA ffaires 
Etrangères; 

• M. Hamadi CHERIF, Chargé des Relations Publiques et de la Coopération 
Internationales au Cabinet de M. le Ministre des Droits de I'Homme et de la Justice 
Transitionnelle; 

• M. Abdelhamid ABDALLAH, Chargé des Droits de I'Homme au Cabinet de M. le 
Ministre desD roits de I'Homme et de la JusticeT ransitionnelle; 

• M. Sami BOUGACHA. Conseillerà la Mission Permanented e Tunisie à Genève. 

        


