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الدورة الحادية والعشرون
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري

الشامل*

تونس
إضافة

اآلراء بشأن االستنتاجات و/أو التوصيات وااللتزامات الطوعيةة والةردود
المقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________
* مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية باألمم املتحدة.
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 -1ق ة تدمت تةةونس تقريرلةةا الةةدوري الإةةاني فةةي إتةةار اليةةة االسةةتعراض الةةدوري الشةةامل
خ ة ا الةةدورة  )31لفريةةق عمةةل مجلةةس حقةةوق اإلنسةةان المعنةةي باآلليةةة المةةورورة والتةةي
انعقدت بجنيف خ ا شهر ماي  .2132وقةد قللةت تةونس أيلليةة ال ة  321توصةية التةي
تم تقديمها بمناسلة الحوار التفاعلي الوي تعاملت معه بالشفافية والصراحة المطلوبتين.
ت

 -2تةةم قلةةوا  331توصةةية ورفةةث تة ث توصةةيات .رمةةا تلةةن الوفةةد التونسةةي تأجيةةل
النظر في  32توصية تتعلق باألساس بإلغاء عقوبة اإلعدام 1والمساواة في اإلرث .2وقد تم
تأجيةل النظةر فةةي لةوو التوصةةيات نظةرا ألن لةوين الموضةةوعين محةل حةةوار علة المسةةتو
الوتني يهةم رة مةن المجلةس الةوتني التأسيسةي واألحةزاس السياسةية سةواء منهةا الم ونةة
ل ئةةت ا الحةةارم أو تلة التةةي تشة ل المعارضةةة باإلضةةافة إلة عديةةد م ونةةات المجتمة
المدني التونسي.
 -3بخصوص موضوع إلغاء عقوبة اإلعدام ،يجدر التورير أنةه لةم يةتم تنفيةو أي ح ةم
باإلعةةدام فةةي تةةونس منةةو سةةنة  ،3993لةةوا باإلضةةافة إل ة تمتي ة رافةةة المح ةةوم علةةيهم
باإلعدام مؤخرا بعفو رئاسي يقضي بالحط من العقوبة إل أح ام بالسةجن المؤبتةد .وبةول
فإن تونس تشهد تعليقا فعليا لتنفيو لوو العقوبة عل أرض الواق  .ونظرا لغياس حةد أدنة
مةةن التوافةةق الةةوتني فةةي الوقةةت ال ةرالن حةةوا لةةوا الموضةةوع دعةةت الح ومةةة فةةي عديةةد
المناسلات مختلف األتراا المعنية إل نقاش مفتوح وصريح وبناء حياله.
 -4فيمةةا يتعلةةق بالمسةةاواة فةةي اإلرث ،جةةددت الح ومةةة التونسةةية التزامهةةا بالمحافظةةة
علة م اسةةن الم ةرأة التونسةةية ومزيةةد دعةةم حقوقهةةا .وقةةد ضة تةمنت لجنةةة الحقةةوق والحريةةات
بةةالمجلس الةةوتني التأسيسةةي المسةةاواة فةةي الحقةةوق والواجلةةات بةةين جمي ة الم ةواتنين فةةي
مشةةروع الدسةةتور ،ييةةر أ تن تشةةعن لةةوو المسةةألة عل ة جمي ة األصةةعدة ،يجعةةل مةةن الصةةعن
التوصل إل بوادر وفاق وتني حولها في الوقت الرالن.
 -5فيمةا يتواصةةل الحةوار الةوتني حةةوا المواضةةي المشةار إليهةةا انفةةا ،فإنةه ال يسة الح ومةةة
التونسية سو أن تأخو علما بهوو التوصةيات االتنة عشةر ولةن تتةوان عةن إعة م مجلةس حقةوق
اإلنسةةان ب ةةل تطةةور يسةةتجد بشةةأن لةةوو المسةةائل التةةي تلق ة مةةن ص ة حيات المجلةةس الةةوتني
التأسيسي.
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