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  ،رئيسال السيد

 ،السيدات و السادة

 

لجنة السكان والتنمية في دورتها  الشكر لرئيسأن أعبر عن فائق  أود في البداية

الى  وتوفقهم تنظيم هذه الدورةفي  منجاحهالثانية والخمسين وأعضاء المكتب على 

 .اعتماد اعالنها السياسي

عة وتضم بالدي صوتها الى البيان الذي ألقته فلسطين باسم مجموعة السب

  .نيجيريا باسم المجموعة االفريقيةكذلك والسبعين والصين و

ذكرى احياء المناسبة به الدورة هذلمشاركتها في وى صن تونس تعطي أهمية قا

 ،4991لقاهرة في عام باي للسكان والتنمية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدول

واستعراض متابعة  في وإسهامه هسياق استعراض وتقييم برنامج عمل لك فيوذ

 نا للمشاركة فياستعدادعلى ضوء ، وكذلك 0202مستدامة لعام خطة التنمية ال

قمة أهداف  في، و0249 جويليةعقد في سيالذي السياسي الرفيع المستوى  لمنتدىا

 .0249في سبتمبر  االمزمع عقده التنمية المستدامة

ل المؤتمر الدولي برنامج عم ذيإن الجمهورية التونسية تجدد التزامها بمواصلة تنف

 سايأدباعالن وللسكان والتنمية ونتائج مراجعاته الدورية والتزامها بإعالن القاهرة 

كافة بو 0202وبأجندة التنمية المستدامة  0240حول السكان والتنمية لسنة  بابا

 .العالقة اهدات وبرامج العمل  الدولية ذاتالمع

لسكان والتنمية في لدورية لالمراجعات اتوصيات  ذلقد حرصت تونس على تنفي

دستورها الجديد أطرها القانونية و كل المجاالت التي تضّمنها مستندة في ذلك إلى

الذي مّثل سندا قويا إلرساء مبادئ حقوق اإلنسان كالحق في الصحة  0241لسنة 

والتعليم والتكوين وحقوق المرأة والتوازن بين الجهات والفئات والحق في 

وكبار السن وذوي االحتياجات الخصوصية  الشبابوق التشغيل وضمان حق

 . والحق في بيئة سليمة ومستدامة والحريات الفردية

أن التحقيق الشامل لحقوق اإلنسان للجميع و بدون أي تمييز بإننا في تونس نؤمن 

بما في ذلك الحقوق الجنسية واإلنجابية وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 

 .يساهم في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة تياتالمرأة و الف
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  ،السيدات و السادة

في مأسسة  هالقد حققت تونس خالل السنوات الفارطة إنجازات عديدة أبرز

وتعزيز الحريات والديموقراطية وحقوق اإلنسان على الرغم من الظروف 

 .الصعبة االقتصادية
 

في عديد المجاالت ، ففي المجال  قد دأبت تونس على تعزيز مكاسب المرأةو

من النساء فزن % 74.4من أعضاء مجلس النواب هن نساء و % 52السياسي 

و أصدرت تونس قانونا شامال للقضاء على . البلدية األخيرة االنتخاباتبمقاعد في 

والسياسي واالقتصادي العنف ضد المرأة بكافة أنواعه الجسدي والجنسي 

تم  إقرار و" CEDAW"كل التحفظات عن اتفاقية كما رفعت تونس . والنفسي

قانون  حالياس نتو ناقشتو .1552 قرار مجلس األمن الخطة الوطنية لتنفيذ

 .في الميراث في البرلمان  ةالمساوا

 

مجال  هذا إن تجربة تونس رائدة فيف ،حة الجنسية و اإلنجابيةصبالنسبة إلى الأما 

 ذو أقرت اإلجهاض من 1211سنة  منذتونس برنامجا لتنظيم األسرة  قد أرستف

 .1245سنة 

في تونس على توفير حزمة  المجاني و يقوم برنامج الصحة الجنسية و اإلنجابية

تنظيم األسرة والكشف المبكر عن السرطانات  من بينها واسعة من الخدمات

ر يتوفكذلك واألنثوية والوقاية ومعالجة األمراض المنقولة جنسيا ومتابعة الحمل 

خدمات اإلجهاض الدوائي والجراحي في مراكز الصحة اإلنجابية في حدود 

 .أشهر األولى من الحمل لمن يطلبها الثالثة

وقد تم تعزيز هذه الخدمات بإرساء مراكز صديقة للشباب تقدم التثقيف وخدمات 

المناعة  صالصحة الجنسية واإلنجابية ومراكز للتقصي الطوعي لفيروس نق

إدماج خدمات اإلحاطة بالفتيات والنساء ضحايا العنف في بعض  البشري و كذلك

 .الصحية المراكز

من خالل وفيات األمهات والرضع تخفيض نسبة  تواصل  تونس فيكما 

 .5155-5112 للفترةاستراتيجية 
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 ،السيدات و السادة

هذه اإلنجازات لم يكن لها أن تقع لوال مناخ الشراكة والتعاون بين مختلف  إن

لمدني في تونس الذي دخلين وخاصة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع االمت

دورا محوريا في إرساء و تفعيل حقوق اإلنسان والدفع  5111 ذأصبح يلعب من

من  ها في العديدذنحو رسم األطر القانونية والتشريعية والسياسية وضمان تنفي

 بحقوق المرأة خاصة فيما يتعلق همية قصوىأواكتسى هذا الدور . المجاالت

 .يشافاع عن حقوق الفئات األكثر تهمالحريات الفردية و الدو

التعاون الحقيقي مع مختلف وكاالت األمم المتحدة  ثمنأن ننود  ،طارا اإلذو في ه

 1247صندوق األمم المتحدة للسكان، الذي يدعم منذ عام  وخاصة وصناديقها،

 .بتونس حة الجنسية واإلنجابيةالبرامج الوطنية المتعلقة بتنظيم األسرة والص

 

 ،السيدات و السادة

على الرغم من هذه اإلنجازات تواجه تونس تحديات ومشاكل  ساهمت في حدتها 

و اإلقليمية و كذلك الفترة االنتقالية التي تمر  االقتصاديةعديد العوامل السياسية و 

تنمية هي تواصل لعل من أهم هذه التحديات و بعالقة مع السكان و ال. بها البالد

بين الجهات و بين الفئات المختلفة التي تحد من   االجتماعيةو  االقتصاديةالفوارق 

لك العديد من ذو ك .حيةصّ بما فيها الخدمات ال الوصول العادل إلى الخدمات

 يالشباب من حيث تواصل ارتفاع نسب البطالة وتنامالتحديات التي تواجه 

شباب مثل التطرف العنيف والهجرة غير سلوكيات خطرة لدى بعض فئات ال

 .النظامية و اإلدمان

تعزيز نشر الوعي بالحقوق الجنسية  علىفإن تونس عازمة  ه التحدياتورغم هذ

على تربية أن الشباب والمراهقين يجب أن يحصلوا  نرى نحنو و اإلنجابية

  .مقرارات مستنيرة بشأن األمور المتعلقة بأجسادهم وحياته معجنسية شاملة 

محبطين جنسيا وغير واعين فسوف يفشلون حتما على  والشبانإذا كانت الفتيات ف

وتبقى نقطة الخالص في  اتطور بلداننأمام يات وسيصبحون عائقا جميع المستو

 . التعليم الجّيد القائم على التفكير النقدي وحقوق اإلنسان وقبول التنوع والتسامح

ادل الخبرات بين الدول واإلستفادة من نؤكد على أهمية تب ،من ناحية اخرىو

 .لدوليلموارد على الصعيدين الوطني وااتعبئة التجارب الناجحة  وضرورة 
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تحقيق أهداف ل عاليةة دات جووذفر البيانات المصنفة توأهمية  كما نؤكد على

المنطبقة عن طريق رفع القدرات واإللتزام بالمعايير الدولية التنمية المستدامة 

 .البيانات د هذهعلى اعدا

 

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان  بتنفيذ تجدد تونس إلتزامها خيرألاوفي 

أنه ال يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتلبية تطلعات مواطنينا  مدركة والتنمية  

كون ضماننا يشعوبنا س وتمكينولكننا واثقون من أن استثماراتنا في شبابنا ونسائنا 

 . للنجاح

 

 .را على حسن االصغاءوشك


