
1 
 

               

 املهدي بن غربيةكلمة السيد 

 وزير العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني وحقوق اإلنسان

 السادسة والثالثون ملجلس حقوق االنسانالدورة بمناسبة 

 ستعراض الدوري الشاملفي إطار اال 

 2017 سبتمبر  21في جينيف 

 

 ،رئيس مجلس حقوق اإلنسانالسيد 

 ، عادةأصحاب الس

 ،حضرات السيدات والسادة

 

  يشرفني اليوم
 
بمناسبة انعقاد أعمال مجلس حقوق التونسية ل الدولة أن أمث

االنسان في دورته السادسة والثالثين كما يسعدني أن أقدم إلى حضراتكم موقف الدولة 

التونسية تجاه التوصيات التي تفضل مجلسكم املوقر بتقديمها لتونس خالل شهر ماي 

 .الدوري الشامل إطار الية االستعراض فيارط الف

للتنويه بالجهود التي تبذلها األجهزة األممية في مجال النهوض فرصة وأغتنم هذه ال

بمنظومة حقوق اإلنسان الكونية وأشدد على الدور املحوري الذي يضطلع به مجلس 

وضية السامية حقوق اإلنسان في هذا املجال كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى املف

 .جالهذا امللحقوق اإلنسان من أجل معاضدتها جهود الدولة التونسية في 

    رية التونسيةالجمهو   

مع الهيئات الدستورية  وزارة العالقة  

 وحقوق اإلنسان واملجتمع املدني
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 حضرات السيدات والسادة،

م التوصيات التي تقدم بها مجلسكم املوقر وقد ظالدولة التونسية على معانفتحت 

 أعربت عن تأييدها ملزيد االنخراط في االليات األممية واإلفريقية التي من شأنها تعزيز

 .منظومة حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق املرأة واألطفال بصفة خاصة

 تعمل الدولة التونسية على استكمال املشهد املؤسساتي الجديد سواء بإعدادكما 

النصوص القانونية أو بالتركيز الفعلي لهذه املؤسسات وقد تمت املصادقة مؤخرا على 

استكمال إرساء املجلس و حة الفساد القانون املحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكاف

 األعلى للقضاء.

تعمل الحكومة السياق، وفي إطار التوصيات التي أيدتها الدولة التونسية،  ذاتوفي 

كامل للحقوق والحريات.  املنظمة للحياة العامة في احترام القوانينحاليا على مراجعة 

مع  ملالءمتهاة الجزائية كما يجري العمل على مراجعة أهم املجالت القانونية للماد

 عدم اإلفالت من العقاب. ولضمانمنظومة حقوق اإلنسان 

وعدم التمييز خاصة بعد هذا فضال عن اعتماد الدولة التونسية لسياسة املساواة 

املصادقة على قانون مناهضة العنف ضد املرأة وإعداد مشروع قانون حول مناهضة 

 التمييز العنصري.

 ةحضرات السيدات والساد

ر اسمحوا
 
 لي قبل مزيد تفصيل تفاعل الدولة التونسية مع توصيات مجلسكم املوق

ثكم عن تونس ة بلدنا الصغير في جغرافيته والكبير في تاريخه وبما  أن أحد  وأروي قص 

مه لإلنسانية.  قد 

الذي تداولت عليه  واملتوسطي تونس الفضاء العربي واإلفريقي واإلسالمي

لشعوب وأنتج فسيفساء إنسانية بكل أبعادها الحضارية الحضارات وتالقت فيه ا
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وفتح الطريق  باملبادرةالسنين  مئاتوالثقافية والفكرية كر ست حقوق االنسان على مدى 

 .لكل املنطقة

في القرن الخامس قبل  دستور قرطاج أريد أن أحّدثكم عن تونس التي أنتجت

ن القرطاجنيين من ممارسة الديم، دستور امليالد
 
 .مقننةقراطية ومن بناء مؤسسات مك

 في البشر في اإلتجار بمنع يقض ي أمرا 1841 سبتمبر  6 يوم تونس التي أصدرت

ت  فيها تباع كانت التي الدكاكين بهدم وأمرت اململكة، أسواق  ديسمبر  فيالعبيد، وأقر 

 يشترى. وأ يباع دون أن التونس ي، الترابعلى  يولد من ة كل  حري  ب 1842

 في العبيد جميع بتحرير 1846 جانفي 23 يوم باي باشا أحمد هاملك قرّ التي أ تونس

 نهائيا. العبودية وإبطال اململكة

يفر ق بين  1861سنة  دستور املنطقة أّول أهدت  باي الصادق امللك محمدتونس 

وحريات لكل املتواجدين على التراب التونس ي بغض النظر عن  ويعترف بحقوق السلط 

 جنسيتهم،

امرأتنا في " في كتابه 1930سنة  الذي أطلق ،الطاهر الحدادصلح ، املتونس

 حول املساواة بين املرأة والرجل. امجتمعي احوار  "،الشريعة واملجتمع

مجلة األحوال  الحبيب بورقيبة االستقالل الذي أصدر فيها الرئيس تونس

 الكامل مكانة الشريك مرأةتعطي لل لألسرة ةجديد لنظرة مرسيا 1956الشخصية سنة 

 للزواج األدنى السن تحديدو الزوجات  تعدد إلغاء في تكوينها ورعايتها وتطويرها عبر

 هطلب في الحق الزوجين منحو القضائي  الطالق إقرارو موافقتها  طار تشمع ا للفتاة بالنسبة

 .القصر أبنائها على الوالية حق األب وفاة حالة في األم منحو 

التي سمحت ببناء مؤسسات جديدة وإجراء  ،امة، ثورة الحرية والكر تونس الثورة

انتخابات حرة ونزيهة وصدور عديد املراسيم في مختلف مجاالت متصلة بحقوق 

 رفع التحفضات عن االتفايات الدولية.و االنسان، 
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والحقوق املدنية  حرية الضمير دستورها أقرّ التي الجمهورية الثانية تونس 

حماية الحقوق املكتسبة ونص على  والثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

التناصف في  وتحقيقوالرجل  بين املرأة صن تكافؤ الفر اضمعلى للمرأة وتنميتها، و 

هاوا املجالس املنتخبة  .لقضاء على كل أشكال العنف ضد 

طريقا فتحت اليوم، كما كانت عبر تاريخها مبادرة بإقرار حقوق البشر،  تونسو 

 رئيس الجمهورية الباجي قائد واة بين املرأة والرجل بإعالن  لتكريس املسا جديدا

تحجير زواج التونسية بغير املسلم )وهو ما تم تفعيله  إلغاء   2017أوت  13السبس ي يوم 

ر  حيث مسار إقرار املساواة في امليراث وبدأ( 2017سبتمبر  14فعليا يوم  إحداث لجنة  قر 

 .واملساواة الفردية بالحريات املرتبطة حاتاإلصال  حول  تقرير إعدادوتكليفها ب خبراء

علما وأن الحريات الفردية واملساواة في امليراث كانت من املطالب التي نادى بها 

 أجيال من الحقوقيين واملدافعين عن حقوق االنسان والحركات النسوية في تونس.

 حضرات السيدات والسادة،

لقد تقدم مجلسكم املوقر في شهر ماي الفارط بجملة من التوصيات أحاطت 

 الدولة التونسية بها علما.

باملصادقة على البروتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدولي فيما يتعلق ف

فإن الدولة التونسية قد علقت العمل بعقوبة  الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

تغيير التشريعات من أجل إلغاء عقوبة  علما وأن  ات القرن املاض ي اإلعدام منذ تسعين

 لم يتم التوصل إليه لحد اآلن. اإلعدام يتطلب توافقا كبيرا

التوصية املتعلقة بانضمام تونس إلى االتفاقية كما نظرت الدولة التونسية في 

زيد تطوير ملحتاج ت وهي حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية لحماية 

 .وإيجاد الحلول املالئمة والقابلة للتطبيقالوطنية في مجال الهجرة  ةنظومامل
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من املجلة  230املتعلقة بإلغاء الفصل أحاطت الدولة التونسية علما بالتوصية و 

للتمكن باعتباره يتطلب حوارا مجتمعيا كبيرا تشارك فيه مختلف الحساسيات الجزائية 

ض في هذه املسألة ولكن ذلك ال يمنع من أن الدولة التونسية من الوصول إلى توافق عري

تضمن املساواة التامة بين جميع األفراد دون تمييز كما أنه يوكل على عاتقها مسؤولية 

حماية كافة املواطنين من أي انتهاك أو عنف موجه ضدهم على أساس انتماءاتهم أو 

 ى الدولة لحمايتها.ميوالتهم باعتبارها من الحريات الفردية التي تسع

بالتعجيل باعتماد مشروع قانون نظرت الدولة التونسية في التوصية املتعلقة و 

 فيل األطراف املتدخلة ك مع بالتنسيق هتدراس في التعمق مزيد ضرورةل وذلكاللجوء 

 حماية في هاحق وبين الدولية، اتااللتزام بين التوازن  بتحقيق الكفيلة السبل إيجاد اتجاه

 عن فضال ،الشرقية الحدود على الجدية األمنية الشواغل ظل فيخاصة  ،يالوطن أمنها

 .الالجئين وضع عالجةاملجهودات املالية املرهقة مل

، تواصل املفوضية السامية لشؤون شروعهذا املوفي انتظار املصادقة على 

فوضية إلسناد صفة الالجئ أو رفضها. كما تواصل امل الالجئين النظر في مطالب اللجوء

للجوء تقديم دعمها للهياكل التونسية الحكومية واملجتمع املدني في مجال القانون الدولي 

 قدرات الهياكل اإلدارية املكلفة بتطبيـق هذا التشريع. لتطوير

باملصادقة على اتفاقية منظمة واطلعت الدولة التونسية على التوصية املتعلقة 

 أناإلشارة  وتجدر ئق للعمال املنزليينبشأن العمل الال  189العمل الدولية رقم 

تعززت و  2005 منذ صدور القانون املنظم لها سنة تطور التشريع الخاص بهذه الفئة 

القانون األساس ي املتعلق بمنع االتجار بالبشر ومكافحته  صدور بعد حقوق عملة املنازل 

 هذه صادقة علىامل أن غير ،املرأةضد والقانون األساس ي املتعلق بالقضاء على العنف 

 التطبيق الفعلي الذي البعض اإلشكاليات من حيث  لراهنالوقت ا تطرح فيتفاقية اال

 يتماش ى حاليا مع التشريع الشغلي الجاري به العمل.

 حضرات السيدات والسادة
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من األولويات التي وضعتها  إصالح املنظومة القضائية واألمنية والسجنيةإن  

وبالتكوين  ءها وذلك بالتكريس الفعلي الستقاللية القضاالحكومة التونسية في برامج

والتدريب ألعوان إنفاذ القانون في مجال حقوق اإلنسان باإلضافة إلى التحقيق في 

 نتهاكات.اال التجاوزات و 

في  وشرعتكما قطعت الدولة شوطا هاما في مجال الوقاية من التعذيب وإصالحه 

 .مستقلة للوقاية من التعذيب عموميةهيئة  أرستإصالح األحكام القانونية املنظمة له و 

 حضرات السيدات والسادة

باتخاذ تدابير من أجل تعزيز آليات دت الدولة التونسية التوصيات املتعلقة أي  

الكشف عن املهاجرين الضعفاء على الحدود وتحديدهم ومساعدتهم بمن فيهم 

دليل حيث تم وضع  ربالبش االتجار اللجوء املحتملين وضحايا  يالقّصر وطالب

 .املتدخلة الهياكلبالتنسيق مع  العملية للتعامل مع الذين يتم انقاذهم بالبحر لإلجراءات

هذا، ويتم إيالء الفئات الهشة من املهاجرين وطالبي اللجوء وضحايا االتجار بالبشر 

ة مثل األطفال غير املصحوبين واملسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة والحوام  لمعاملة خاص 

املنظمات الدولية وغير  ملساعدةالعمومية  االجتماعيةإيداع بعض الفئات باملراكز و 

 .املتعهدةالحكومية 

وتتواصل جهود الدولة للنهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من 

خالل تنفيذ محاور مخطط التنمية في جميع مجاالته وفق مقاربة تأخذ بعين االعتبار 

ن في محاولة لتمكين جميع التونسيين من التمتع بهذه املرافق دون تمييز حقوق اإلنسا

 وعلى قدم املساواة رغم الظروف االقتصادية واملالية التي تمر بها تونس في هذه الفترة.

 حضرات السيدات والسادة،

قديمها ملخص موجز ملوقف الدولة التونسية تجاه أغلب التوصيات التي تم ت هذا

املض ي قدما في اإلصالحات الجوهرية التي من شأنها تطوير  تونس نؤكد عزم نحنو 
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املنظومة القانونية واملؤسساتية في املجال وتغيير العقليات واملمارسات لكي تكون حقوق 

اإلنسان من ثوابت السياسة الوطنية. كما نعرب في نهاية هذا الجلسة على انفتاحنا 

 تزازنا بوقوفنا اليوم أمام حضوركم الكريم.الدائم على جميع االليات األممية وعلى اع

أجدد شكري لعنايتكم على حسن تنظيم هذه الدورة ونؤكد عزمنا على  وختاما

والتي من شأنها أن تعزز مكاسبنا في مجال  التي تم قبولهاالتوصيات تفعيل ومتابعة تنفيذ 

 حقوق اإلنسان.

 


