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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ٤ -  مايو/ أيار٢١

ته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً         جتميع للمعلومات أعد      
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  *تونس    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية               

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
سامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن   املفوضية ال 
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

 اليت حـدثت يف     وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات       .الواردة يف التقرير  
 .تلك الفترة

  

__________ 

 .تأخر تقدمي الوثيقة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  
أوفدت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل البلد فريقاً مـن كبـار                -١

واليت أدت إىل   املسؤولني ذوي اخلربة يف أعقاب األحداث التارخيية اليت أطلقها شعب تونس            
، وهي حريصة على أن حيقق   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٤رحيل الرئيس السابق بن علي يف       

وكانـت  . أال تذهب تضحياته ُسدىً   والشعب التونسي طموحاته يف جمال حقوق اإلنسان        
البعثة تسعى إىل أمور منها مناقشة الكيفية اليت ميكن هبا ملفوضية حقوق اإلنسان أن تـساعد                

  .)١(تونس على تعزيز احترام مجيع حقوق اإلنسان يف البلدشعب 
بأن االحتجاجـات   ) بعثة التقييم (وأفادت بعثة املفوضية لتقييم األوضاع يف تونس          -٢

 تعود جذورها إىل عقود مـن       ٢٠١٠ديسمرب  /العفوية اليت بدأت يف منتصف كانون األول      
وقالت إن دوس الرئيس    . )٢(لظلمالقمع والفساد واإلقصاء وإنكار احلقوق وإحساس عميق با       

ويف . )٣(السابق بن علي واملقربني منه على حقوق اإلنسان سبب رئيسي يف اندالع الثـورة             
، الحظت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حدوث تغيريات مؤسسية ٢٠١١ عام

 األشـخاص   واسعة النطاق يف األشهر السابقة، واعتربت هذه التغيريات فرصة فريدة لتمكني          
  .)٤(ذوي اإلعاقة من املشاركة يف بناء بلد جديد

   )٥(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٦(ية حلقوق اإلنسانملاملعاهدات العا    
  

  
احلالة خالل دورة االستعراض 

  السابقة
اإلجراء املتخذ بعد 

   )٧(االستعراض
املعاهدة اليت مل يصدق 

  مل تقبل/عليها
التصديق أو االنضمام

   اخلالفةأو
االتفاقية الدولة للقضاء علـى     
مجيع أشكال التمييز العنصري    

)١٩٦٧(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  )١٩٦٩(والثقافية 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  )١٩٦٩(املدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
أشكال التمييز ضـد املـرأة      

)١٩٨٥(  

ق األشـخاص   اتفاقية حقو 
  )٢٠٠٨(ذوي اإلعاقة 

ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية مناهضة التعـذيب    
وغريه من ضروب املعاملـة     
ــية أو   ــة القاس أو العقوب
الالإنــسانية أو املهينــة  

)٢٠١١(  
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
مجيــع األشــخاص مــن 

  )٢٠١١(االختفاء القسري 

الربوتوكول االختيـاري   
لدويل الثاين امللحق بالعهد ا   

اخلاص بـاحلقوق املدنيـة     
  والسياسية

االتفاقية الدولية حلمايـة    
حقــوق مجيــع العمــال 

  املهاجرين وأفراد أسرهم
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احلالة خالل دورة االستعراض 

  السابقة
اإلجراء املتخذ بعد 

   )٧(االستعراض
املعاهدة اليت مل يصدق 

  مل تقبل/عليها
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      

من ضروب املعاملة أو العقوبـة      
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

)١٩٨٨(  
  )١٩٩٢(اتفاقية حقوق الطفل 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
ية حقوق الطفل املتعلق    التفاق

ببيع األطفال وبغاء األطفـال     
واستغالل األطفال يف املـواد     

  )٢٠٠٢(اإلباحية 
ــار  ــول االختي ي الربوتوك

التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
األطفال يف الرتاعات   بإشراك  
  )٢٠٠٣(املسلحة 

    

أو /التحفظات و
أو /اإلعالنات و
  التفامهات

اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
لتمييـز ضـد املـرأة      أشكال ا 

 ٤عام وبشأن الفقرة    : اإلعالن(
  ).١٥من املادة 
، ٩ من املادة    ٢الفقرة  : التحفظ

ــرات  ) و(و) د(و) ج(١والفق
، ١٦مــن املــادة ) ح(و) ز(و

  )٢٩ من املادة ١والفقرة 
ــل   ــوق الطف ــة حق اتفاقي

عام وبشأن املـواد    : اإلعالن(
  )٧ و٦ و٢

سحب اإلعالن والتحفظ   
 حقـوق   املتعلقني باتفاقية 

  )٧ و٢املادتان (الطفل 

  

وق العهد الدويل اخلاص باحلق   )٨(إجراءات الشكوى
املدنية والـسياسية، املـادة     

١٩٩٣(٤١(  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
من ضروب املعاملة أو العقوبة     
ــسانية أو  ــية أو الالإن القاس

  )١٩٩٨(٢٢املهينة، املادة 

الربوتوكول االختيـاري   
شخاص التفاقية حقوق األ  

  )٢٠٠٨(ذوي اإلعاقة 
الربوتوكول االختيـاري   

امللحق بالعهد الدويل   األول  
اخلاص بـاحلقوق املدنيـة     

  )٢٠١١(والسياسية 
الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية القضاء على مجيع    
أشكال التمييز ضد املـرأة     

)٢٠٠٨(  

الربوتوكول االختيـاري   
للعهد الـدويل اخلـاص     
ــصادية   ــاحلقوق االقت ب

  ية والثقافيةواالجتماع
االتفاقية الدولية للقـضاء    
على مجيع أشكال التمييز     

  ١٤العنصري، املادة 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  ٣١القسري، املادة 
االتفاقية الدولية حلمايـة    
حقــوق مجيــع العمــال 
املهاجرين وأفراد أسرهم،   

  ٧٧ و٧٦املادتان 
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  ت صلةصكوك دولية رئيسية أخرى ذا

  
احلالة خالل دورة االستعراض 

  السابقة
اإلجراء املتخذ بعد 

  الصك الذي مل ُيصدق عليه   )٩(االستعراض
ــصديق أو  الت
ــضمام أو  االن

  اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     
  واملعاقبة عليها

نظام روما األساسي   
للمحكمة اجلنائيـة   

  الدولية

الربوتوكول اإلضايف الثالـث    
ق باتفاقيـات جنيـف     امللح

   )١٤(١٩٤٩املعقودة يف عام 
 ١٢اتفاقيات جنيف املعقودة يف       

ــسطس /آب  ١٩٤٩أغـــ
   )١٠(وبروتوكوالهتا اإلضافية

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة       
 بشأن الـشعوب    ١٦٩رقم  

األصلية والقبلية يف البلـدان     
  املستقلة

االتفاقيات األساسـية ملنظمـة       
   )١١(العمل الدولية

ية منظمة العمل الدوليـة     اتفاق  
 بشأن العمل الالئق    ١٨٩رقم  

  للعمال املرتليني

  

اتفاقية منظمة األمـم املتحـدة      
للتربية والعلم والثقافة ملكافحـة     

      التمييز يف جمال التعليم
       )١٢(الالجئون وعدميو اجلنسية  
       )١٣(بروتوكول بالريمو  

علـى  اً بالعملية اجلارية للتصديق      علم لس حقوق اإلنسان  أحاط جم ،  ٢٠١١يف عام     -٣
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة القاسـية أو           

، والربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد       )اتفاقية مناهضة التعذيب  (الالإنسانية أو املهينة    
لمحكمة اجلنائية الدوليـة،    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ونظام روما األساسي ل        
وأشـادت املفوضـة    . )١٥(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري        

  .)١٦(السامية حلقوق اإلنسان بتصديق تونس على تلك الصكوك الدولية الرئيسية
، رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتزام تونس،           ٢٠١٠ويف عام     -٤
ثناء االستعراض املتعلق هبا يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل، بأن تسحب حتفظاهتا،             أ

  .)١٧(كما رحبت بالتقدم احملرز يف مواءمة تشريعاهتا مع االتفاقية
، وكـذلك جلنـة   ٢٠٠٩، يف عام   )١٨(وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -٥

 تـونس   ٢٠١٠يف عام    )٢٠(لى التمييز ضد املرأة    واللجنة املعنية بالقضاء ع    )١٩(حقوق الطفل 
  .على االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
بد مـن    وال. أفادت بعثة التقييم بأن الدولة حتتاج إىل إعادة حتديد عالقتها بشعبها            -٦

. جديد ُيقر فصالً واضحاً بني السلطات وحيمي حقوق مجيـع األفـراد           إرساء إطار قانوين    
وأضافت البعثة أن من الالزم إصالح الدستور وجمموعة كبرية من القوانني وفقـاً للمعـايري               

  .)٢١(الدولية حلقوق اإلنسان
وناشدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تونس تضمني الدستور مبـدأ               -٧

  .)٢٢( بني النساء والرجال وتعريفاً للتمييز يتماشى وأحكام االتفاقيةاملساواة
وناشدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تونس إعطاء األولوية إلصالح            -٨

كما شجعتها على زيادة دعمها لإلصالح القانوين من خالل         . التشريعات التمييزية أو إلغائها   
  .)٢٣(ات اجملتمع املدين مبا فيها املنظمات النسائية غري احلكوميةالشراكة والتعاون مع منظم

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
  احلالة خالل االستعراض احلايلاحلالة خالل االستعراض السابق  )٢٥)(٢٤(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

إلنسان واحلريات اهليئة العليا حلقوق ا
  األساسية 

  )٢٠٠٩(باء   -

، أعربت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد والتابعة للجنـة التنـسيق           ٢٠٠٩يف عام     -٩
الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن سلسلة من الشواغل املتـصلة             

ى التفاعل بنشاط مع املنظومة     وشجعتها عل . باهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية     
  . )٢٦(الدولية حلقوق اإلنسان

وأوصت جلنة حقوق الطفل بإنشاء وحدة خاصة باألطفال داخل اهليئة العليا حلقوق              -١٠
  . )٢٧(اإلنسان واحلريات األساسية

وقالت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إنه جيب ضمان مشاركة عامة واسـعة يف               -١١
السياسات يف تونس، كي تصبح مجيع مؤسسات احلكم، مبـا فيهـا            تصميم اإلصالحات و  

  .)٢٨(قطاعا األمن والعدالة، مؤسسات حتترم حقوق التونسيني كافة وتستجيب إليها فعلياً
ويف سياق الفترة االنتقالية اليت مير هبا البلد، ضمت اليونيسيف صـوهتا إىل خمتلـف           -١٢

ب حقوق الطفل عن النقـاش العـام يف األشـهر           اجلهات الفاعلة للتعبري عن قلقها إزاء غيا      
  .)٢٩(األخرية
والحظت اليونيسيف أن وزارة التعليم واملعهد العريب حلقوق اإلنسان وقّعا يف تشرين   -١٣

 اتفاقية تعاون من أجل دمج ثقافة حقوق اإلنسان يف الربامج املدرسية            ٢٠١١أكتوبر  /األول
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تفاقية تعزيـز دور املدرسـة يف هـذا         وتتوخى هذه اال  . ٢٠١٥-٢٠١١على مدى الفترة    
  .)٣٠(اجملال
، أحاطت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة علماً بوجود  ٢٠١١ويف عام     -١٤

غري أهنا أعربـت عـن      . مؤسسات متخصصة مكلفة حبماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
  .)٣١(قلقها إزاء اخنفاض مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف هذه املؤسسات

وحثت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تونس على ضمان استـشارة              -١٥
  .)٣٢(األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم على حنو نشط يف صياغة الدستور اجلديد

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
متابعة الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن تونس تزمع إنشاء هيئة مسؤولة عن               -١٦

  .)٣٣(توصيات هيئات املعاهدات

  )٣٤(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

ــة  ــات اخلتامي املالحظ
الــــواردة يف دورة  

  االستعراض السابقة
آخر تقرير منذ دورة
  االستعراض السابقة

آخر مالحظـات
  حالة اإلبالغ  ختامية 

جلنة القضاء على التمييز
  ريالعنص

حيل موعد تقدمي التقارير ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٧ ٢٠٠٣يونيه /حزيران
من العشرين إىل الثـاين

 ٢٠١٢والعشرين يف عام 
اللجنة املعنية بـاحلقوق
االقتصادية واالجتماعية

  والثقافية

  ال ينطبق  ال ينطبق  ١٩٩٩مايو /أيار
تأخر تقدمي التقرير الثالث

  ٢٠٠٠منذ عام 
ـ    وقاللجنة املعنية حبق

  اإلنسان 
نوفمرب /تشرين الثاين

١٩٩٤  
حيل موعد تقدمي التقريـر ٢٠٠٨مارس /آذار  ٢٠٠٦

  ٢٠١٢السادس يف عام 
اللجنة املعنية بالقـضاء
  على التمييز ضد املرأة

أكتوبر/األولتشرين    ٢٠٠٩ ٢٠٠٢يونيه /حزيران
٢٠١٠  

حيل موعد تقدمي التقريـر
  ٢٠١٤السابع يف عام 

نوفمرب /شرين الثاينت  جلنة مناهضة التعذيب
١٩٩٨  

  بعد فيه ظرنت مل  -  ٢٠٠٩

يونيه /حزيران  ٢٠٠٨ ٢٠٠٢يونيه /حزيران  جلنة حقوق الطفل
٢٠١٠  

حيل موعد تقدمي التقارير
من الرابع إىل السادس يف

  ٢٠١٧عام 

تأخر موعد تقدمي التقرير        
األويل بشأن الربوتوكول
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  هيئة املعاهدة

ــة  ــات اخلتامي املالحظ
الــــواردة يف دورة  

  االستعراض السابقة
آخر تقرير منذ دورة
  االستعراض السابقة

آخر مالحظـات
  حالة اإلبالغ  ختامية 

االختياري التفاقية حقوق
ــع ــق ببي الطفــل املتعل
األطفال وبغاء األطفـال
واستغالل األطفـال يف
املواد اإلباحية منذ عـام

ــام٢٠٠٤ ، وورد يف ع
 التقريــر األويل٢٠٠٧

ــول ــشأن الربوتوك ب
االختياري التفاقية حقوق

شـراكإالطفل املتعلـق ب   
ــال يف الرتاعــات األطف

  املسلحة
اللجنة املعنية حبقـوق
األشخاص ذوي اإلعاقة

حيل موعد تقدمي التقريـر ٢٠١١أبريل /نيسان  ٢٠١٠  -
  ٢٠١٤الثاين يف عام 

اللجنة املعنيـة حبمايـة
مجيع األشخاص مـن

  االختفاء القسري

حيل موعد تقدمي التقريـر  -  -  -
  ٢٠١٣األويل يف عام 

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة
قدمي املالحظات موعد ت
  قدمت يف   املوضوع  اخلتامية

التحقيق يف ادعاءات التعذيب؛ وعقوبة  ٢٠٠٩  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
اإلعدام؛ والتحرش مبدافعني عن حقوق
اإلنسان وختويفهم؛ وتسجيل املنظمات

  املستقلة 

٢٠١٠  

جلنة القضاء على التمييز 
  العنصري

ييز العنـصري؛التشريعات املتعلقة بالتم    ٢٠١٠
واألمساء األمازيغية يف سـجل احلالـة
املدنية؛ واملنظمات األمازيغية االجتماعية

  والثقافية

تأخر موعد تقدمي 
  الردود

اللجنة املعنية بالقضاء على 
  التمييز ضد املرأة 

سحب التحفظات؛ والعنـف بالنـساء  ٢٠١٢
  والفتيات

-  

  اآلراء    
  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

  احلوار مستمر  )٣٥(١  جلنة مناهضة التعذيب
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ناشدت جلنة حقوق الطفل تونس اإلسراع يف تقـدمي تقريرهـا األويل مبوجـب                -١٧
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          

  .)٣٧(وتقدمي وثيقة أساسية حمدثة )٣٦(األطفال يف املواد اإلباحية

  )٣٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  

  )٣٩(نعم  ال   ُوجِّهت دعوة دائمة
املقرر اخلاص املعين حبريـة التعـبري،         الزيارات املضطلع هبا

  ١٩٩٩ديسمرب /كانون األول
املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلرهـاب      

ــاين٢٦-٢٢( ــانون الث ــاير / ك ين
٤٠()٢٠١٠(  

  
  

املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب      
  )٤١()٢٠١١مايو / أيار٢٢-١٥(

  

  

املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلرهـاب      
) ٤٢()٢٠١١مــايو / أيـار ٢٦-٢٣(

  )بعثة متابعة(
الزيارات املتفق عليها من حيث 

  املبدأ

  

املقرر اخلاص املعين حبرييت التجمـع      
 واملقرر  السلمي وتكوين اجلمعيات،  

اخلاص املعين باملدافعني عن حقـوق      
اإلنسان، والفريق العامل املعين مبسألة     
التمييــز ضــد املــرأة يف القــانون 

  واملمارسة
طلب املمثل اخلاص لألمني العام املعين        الزيارات املطلوب إجراؤها 

باملدافعني عن حقوق اإلنسان إجـراء      
 ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٢١زيارة يف   

كـــانون  ٢وكـــرر طلبـــه يف 
وطلب املقرر  . ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني     
 كــانون ٤إجــراء زيــارة يف  

 وكرر طلبه يف    ١٩٩٧ديسمرب  /األول
 كانون  ٢٠ و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٥
وطلـب املقـرر    . ٢٠٠٤يناير  /الثاين

اخلاص املعين مبسألة اإلرهاب إجـراء      
ديـسمرب  / كـانون األول   ٩زيارة يف   
وطلب املقرر اخلاص املعـين     . ٢٠٠٥

مبسالة التعذيب إجراء زيارة يف عـام       
مـايو  / أيار ٢ وكرر طلبه يف     ١٩٩٨
 ٩ و ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ١٧ و ٢٠٠٥

  .٢٠٠٧مايو /أيار

املقرر اخلاص املعين حبريـة التعـبري       
)٢٠٠٩(  

الردود على رسائل االدعاء 
  والنداءات العاجلة 

  

ل خالل الفترة قيد االستعراض، أُرس
 ١٢وردت احلكومة على .  بالغا٢٥ً

  بالغاً من هذه البالغات
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 احلكومة االنتقالية على املضي يف تنفيذ       ، شجع جملس حقوق اإلنسان    ٢٠١١عام  يف    -١٨

  .)٤٣(ما قبلته من التوصيات الواردة يف تقرير بعثة التقييم
، وقّعت املفوضة السامية مع السلطات التونسية اتفاقاً إلنشاء         ٢٠١١ يوليه/ويف متوز   -١٩

وسريكز املكتب باألساس على املـساعدة يف       . )٤٤(مكتب ملفوضية حقوق اإلنسان يف تونس     
تنفيذ برامج العدالة االنتقالية والتعاون مع السلطات التونسية واجملتمع املدين التونسي يف بناء             

ة القانون وتكفل احملاسبة على مـا حـدث مـن جتـاوزات يف              املؤسسات اليت تطبق سياد   
  .)٤٥(املاضي

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  تمييزلاملساواة وعدم ا  -ألف  
أقرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بعزم تونس الثابت على حتقيـق                -٢٠

ع ذلك، فقد حثتها على وضع استراتيجية شاملة للقضاء علـى           وم. )٤٦(املساواة بني اجلنسني  
وناشدهتا محاية تعددية وسائط اإلعالم     . املواقف األبوية والقوالب النمطية اليت متيز ضد النساء       

وضمان حرية التعبري واحلصول على املعلومات بغية حتديد األسباب األساسية للتمييـز بـني              
  .)٤٧(وم على التنميط والتمييزاجلنسني وترويج صورة للمرأة ال تق

وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة منشغلة إزاء استمرار التمييز ضد               -٢١
 سيما فيما يتصل بـالزواج وحـضانة األطفـال والوصـاية            ،املرأة يف األحوال الشخصية   

انون اجلنسية يف   بأن إصالح ق  األمم املتحدة لشؤون الالجئني     وأفادت مفوضية   . )٤٨(واملرياث
مـن  األب  إىل أبنائهن حىت وإن كـان       جنسيتهن   مسح للنساء التونسيات بنقل      ٢٠١٠عام  

البلد أو خارجه، ملغياً بذلك التمييز ضـد        داخل  جنسية أخرى وبصرف النظر عن إقامتهن       
بأن تنظر  شؤون الالجئني   وأوصت مفوضية   . )٤٩(النساء فيما يتعلق بنقل اجلنسية إىل أبنائهن      

 من قانون اجلنسية لتضمينه تدابري حتمي األبناء من انعدام اجلنـسية  ١٦س يف تعديل املادة    تون
  .)٥٠(يف حالة إبطال الزواج

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن فئات النـساء                -٢٢
 فيما يتصل باحلصول على      سيما ،والفتيات احملرومة كثرياً ما تعاين أشكاالً متعددة من التمييز        

وأعربت جلنة  . )٥١(التعليم والعمل والرعاية الصحية واحلماية من العنف والوصول إىل العدالة         
  .)٥٢(حقوق الطفل عن شواغل مماثلة
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وأعربت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن قلقها إزاء النظرة السلبية              -٢٣
واجملتمع وإزاء ما أُبلغ عنه من ضغوط ثقافيـة وتقليديـة       إىل النساء ذوات اإلعاقة يف األسرة       

  .)٥٣(وأسرية تدفع إىل إخفاء النساء ذوات اإلعاقة
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تعتمد تونس تشريعات خاصة جبرمية              -٢٤

  . )٥٤(التمييز العنصري ونشر الكراهية العنصرية تستويف مجيع متطلبات االتفاقية

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  
رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان بوقـف تنفيـذ عقوبـة اإلعـدام منـذ                  -٢٥
، ومبا أحرزته تونس من تقدم صوب إلغاء عقوبة اإلعدام وختفيف عقوبـات             )٥٥(١٩٩١ عام

ق علـى  وينبغي أن تنظر تونس يف إلغاء عقوبة اإلعدام والتـصدي . إعدام البعض من السجناء  
  .)٥٦(الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد

 ٥١٠ شخصاً وإصـابة     ١٤٧وأفادت بعثة التقييم بأن وزارة العدل صّرحت بوفاة           -٢٦
وُيعتقد أن عدداً من قوات األمـن التابعـة         . ٢٠١١ و ٢٠١٠آخرين أثناء مظاهرات عامي     

ة حلقوق اإلنسان اليت حـدثت      للرئاسة ولوزارة الداخلية كانت يف صميم االنتهاكات اخلطري       
  .)٥٧(أثناء تلك الفترة

 ُتعـىن   -وأفادت بعثة التقييم بأن احلكومة االنتقالية أنشأت جلنتني لتقصي احلقائق             -٢٧
 إضافة إىل جلنـة لإلصـالح   -إحدامها بانتهاكات حقوق اإلنسان واألخرى بقضايا الفساد      

وأوصت بعثة التقييم بـأن     . )٥٩( املهمة ونوهت املفوضة السامية هبذه اخلطوات    . )٥٨(السياسي
تعزز تونس ضمانات استقالل هذه اللجان بأن توفر هلا عناصر منها األساس القانوين املناسب          
والصالحيات املالئمة وامليزانية املستقلة والكافية؛ كما أوصتها بإقامة ُنُهـج هـذه اللجـان              

ك أوصى املقرر اخلاص املعـين      كذل. )٦٠(وتوصياهتا على عمليات تشاركية وشاملة للجميع     
مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة بـأن                
تسارع جلنة تقصي احلقائق املنشأة للتحقيق يف االنتهاكات املرتكبة أثناء الثورة وغـداهتا إىل              

ا مبا يلـزم مـن حتقيقـات        إكمال عملها يف أقرب وقت ممكن وأن تكفل إتباع استنتاجاهت         
  .)٦١(ومالحقات قضائية وما يكفي من التعويضات ورد االعتبار للضحايا

 ٢٠١١ و ٢٠١٠ سجيناً أثناء ثورة عـامي       ٧٢وأشارت بعثة التقييم أيضاً إىل وفاة         -٢٨
وأوصـت بعثـة    . )٦٢(وإىل ما وردها من ادعاءات تتعلق بانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان         

ونس بياناً كامالً ومستقالً لألحداث اليت جرت يف السجون أثنـاء فتـرة             التقييم بأن تضع ت   
  .)٦٣(االضطرابات

، أفاد املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأنه ال ميكن القـول إن             ٢٠١١ويف عام     -٢٩
ثقافة اإلفالت من العقاب اضمحلت نظراً إىل أن التعذيب موروث من النظام الـسابق وأن               
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ورغم أن إسـاءة معاملـة      . ات التعذيب مل يكن جيري يف الوقت املناسب       التحقيق يف ادعاء  
احملتجزين ترتكب أساساً، فيما يبدو، أثناء الفترة األوىل من احتجازهم، فقد ُرصدت أيـضاً              

  .)٦٤(حاالت إساءة معاملة يف مراحل الحقة من االحتجاز
افحة التعذيب وسـوء    وحدد املقرر اخلاص قضيتني شاملتني هلما أمهية حامسة يف مك           -٣٠

. املعاملة مكافحة فعالة وتستلزمان من احلكومة عناية عاجلة لضمان العدالة يف الفترة االنتقالية    
أوالً، التحقيق السريع والشامل يف مجيع قضايا التعذيب وسوء املعاملة،          : وهاتان القضيتان مها  

كافة؛ وثانيـاً، إقـرار     ومقاضاة الفاعلني، وتوفري سبل انتصاف وتعويضات فعالة للضحايا         
ضمانات قوية يف مواجهة التعذيب وسوء املعاملة بإجراء إصالحات دسـتورية وتـشريعية             

  . )٦٥(وإدارية
وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن تقوم تونس بأمور منها إنشاء آليـة                -٣١

عيني املؤسسة الوطنيـة  بتإما  وقائية وطنية فعالة تكون يف توافق تام مع مبادئ باريس، وذلك            
حلقوق اإلنسان كآلية وقائية وطنية أو بإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة على حـدة وفقـاً                 

إلصالح األحكام الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛ كما أوصاها باستكمال          
مان عمليـة   اجلاري وإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة، وبإعالن القطيعة مع النظام السابق بض           

  .)٦٦(حتقق واسعة تشمل وزارة الداخلية ووزارة العدل
  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن تلغي تونس األحكـام             -٣٢

االجتماعية  - التشريعية اليت جتيز احلرمان من احلرية على أساس اإلعاقة، مبا فيها اإلعاقة النفسية            
  .)٦٧(واإلعاقة الذهنية

صت بعثة التقييم بأن تتصدى تونس لوضع السجون املريع من خـالل اعتمـاد        وأو  -٣٣
سياسة جديدة للسجون تكفل توفري ظروف إنسانية، وأن هتتم اهتماماً خاصاً بإعادة تأهيـل              

وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بـأن        . )٦٨(احملتجزين وإعادة إدماجهم يف اجملتمع    
مية إىل حتسني ظروف االحتجاز بغية ضمان فصل األحداث عن          تعزز احلكومة جهودها الرا   

الكبار واحملتجزين رهن احملاكمة عن السجناء املدانني، كما أوصاها بـإقرار آليـات تظلـم              
مستقلة وفعالة يف مجيع أماكن االحتجاز وبضمان اتصال مجيع احملتجـزين، بـال عراقيـل               

  .)٦٩(ا ذلكمراقبة، بقاضي إنفاذ العقوبات، إذا ما طلبو وال
، رحب جملس حقوق اإلنسان مبا تبذله احلكومة االنتقالية من جهود ٢٠١١ويف عام   -٣٤

يف سبيل اإلفراج عن مجيع السجناء السياسيني من خالل إعالن العفو العام وإضفاء الشفافية              
  .)٧٠(على نظام السجون، ال سيما بتمكني املنظمات الدولية وغري احلكومية من الوصول إليها

وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة إزاء انتشار العنف بالنساء               -٣٥
سـيما العنـف     والفتيات، وأعربت عن أسفها لعدم وجود قانون يتناول العنف بالنساء، ال          
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وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة منشغلة         . )٧١(املرتيل واالغتصاب الزوجي  
  .)٧٢(دعاءات التحرش بالنساء احملّجبات يف األماكن العامةإزاء ا
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تونس على اختاذ مجيع التـدابري                -٣٦

  .)٧٣(الالزمة حلماية العامالت املرتليات من االستغالل االقتصادي والعنف اجلنسي
ييز ضد املرأة علماً مبشروع القانون املتعلق       وأحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التم       -٣٧

غري أهنا أعربت عن قلقها إزاء القصور الواضـح      . باالجتار بالبشر الذي جيري النظر فيه حالياً      
وحثـت  . يف اإلملام مبفهوم االجتار، وهو ما أثّر سلباً على قدرة الدولة على التصدي للظاهرة             

  .)٧٤(القانون هذااللجنة تونس على اإلسراع يف اعتماد مشروع 
 تعديل  )٧٦( واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      )٧٥(والحظت اليونيسيف   -٣٨

، وذلك حبظر مجيع أشكال العنف باألطفال بصرف النظر عـن           ٢٠١٠اجمللة اجلزائية يف عام     
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخـذ تـونس         . األوصياءو مبن يف ذلك الوالدين      -الفاعل  
  .)٧٧(تدابري الالزمة للتصدي لظاهرة العنف باألطفال واالعتداء عليهم ومكافحتهامجيع ال
وأشارت اليونيسيف إىل استمرار عادات معينة تؤثر على محايـة الطفـل بـسبب                -٣٩

التغاضي عن بعض املمارسات، مثل العقوبة البدنية لزجر الطفل أو معاقبته أو عمل األطفال              
  .)٧٨(يف سن مبكرة

 العنف داخل األسرة، أشارت اليونيسيف إىل نتائج االستقصاء املركّـب           وخبصوص  -٤٠
 يف املائة من األطفـال املتراوحـة        ٩٤ اليت أظهرت أن     ٢٠٠٦الثالث متعدد املؤشرات لعام     

 سنة يتعرضون ألشكال خمتلفة من العنـف اللفظـي أو البـدين             ١٤أعمارهم بني سنتني و   
 يف املائة للشتم بينمـا      ٢٦للضرب و )  يف املائة  ٧٣ (ويتعّرض قرابة ثالثة أرباعهم   . النفسي أو

 يف املائة منهم من أحد حقوقهم، علماً أن هذه النسب ال ختتلف كثرياً بني هـذا                 ٣٠ُيحرم  
وقد أفاد االستقصاء املتعلق بالعنف يف الوسـط        . الوسط أو ذاك وال بني هذه املنطقة أو تلك        

حوا بأهنم تعّرضوا للعنف جبميع أشكاله، بينمـا   يف املائة من التالميذ صرّ     ٥٨,٢املدرسي بأن   
 يف املائة إمهال الوالـدين      ١١,٥ يف املائة بأهنم تعّرضوا للعنف اجلنسي، واشتكى         ٣,٣صّرح  

وعالوة على ذلك، الحظت اليونيسيف أن أطفـاالً        . الذي اعتربوه شكالً من أشكال العنف     
 تعّرضوا ألشكال من    ٢٠١١ عام   يف) املظاهرات وأعمال الشغب  (شاركوا يف أحداث الثورة     

  .)٧٩(العنف
وكررت جلنة حقوق الطفل توصيتها السابقة بأن تتخذ تونس مجيع التدابري الالزمة              -٤١

وأوصت أيضاً بأن تضطلع تونس بتقييم منهجي  . )٨٠(كي متنع عمل األطفال وتكافحه بفعالية     
التمييز ضد املرأة بأن تزيـد      وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على      . )٨١(حلالة أطفال الشوارع  

  .)٨٢(تونس عدد مفتشيات العمل منعاً الستغالل األطفال غري البالغني السن القانونية للعمل



A/HRC/WG.6/13/TUN/2 

13 GE.12-12083 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -جيم  
ـ               -٤٢ وق قالت بعثة التقييم إن اجلهاز القضائي يؤدي دوراً حامساً يف ضمان احترام حق

وأثناء حكم الرئيس السابق بن علي، كان استقالل القضاء ونزاهتـه يف حالـة              . التونسيني
تقويض دائم ُتعزى إىل استخدام الصالحيات التنفيذية لتخويف القضاة املستقلني والـضغط            

وينبغي سد الثغرات   . وقالت بعثة التقييم إن النظام القضائي حيتاج إىل إصالح شامل         . عليهم
 علـى وجـه      السلطة التنفيذية من التأثري على القضاء مروراً بـوزارة العـدل           اليت مكّنت 
  .)٨٣(اخلصوص

وسلّم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن النقص الفادح يف املوارد البشرية ذات               -٤٣
 وهو .الكفاءة املهنية ويف القدرات التقنية يشكّل عائقاً أمام التحقيق يف القضايا اجلنائية املعقّدة    

  .)٨٤(يعتقد أن السكوت عن هذه النقائص والتكتم عليها أديا إىل فقدان الثقة بالنظام
وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن تصحح تونس صورة القضاء عنـد               -٤٤

. )٨٥(وضمان استقالل القضاء  املؤسسي  الناس باختاذ تدابري فورية ملكافحة الفساد املستشري و       
 تكفل تونس تقدمي املساعدة القانونية املناسبة إىل ضحايا لتعذيب أو سـوء             كما أوصى بأن  

املعاملة بغية متكينهم من تقدمي الشكاوى واملطالبة باجلرب، وبأن تتيح للضحايا عند الطلـب              
  .)٨٦(االطالع على مجيع األدلة املتعلقة بأفعال التعذيب أو سوء املعاملة

ألة التعذيب تونس بأن تتأكد مـن أن الـضمانات          وأوصى املقرر اخلاص املعين مبس      -٤٥
الالزمة أثناء التوقيف واالحتجاز مكفولة يف الواقع؛ وأن ُتعّدل تـشريعاهتا لتقلـيص مـدة               

 ساعة على أقصى تقدير وتنص      ٤٨إىل  ) االحتجاز لدى الشرطة  (اإليقاف التحفظي القانونية    
ف التحفظي؛ وأن تكفل خضوع احملتجز      قانوناً على احلق يف االتصال مبحامٍ أثناء فترة اإليقا        

لدى وصوله إىل السجن لفحص طيب مستقل إجباري؛ وأن تنظر يف تـسجيل االسـتنطاق               
  .)٨٧(بالفيديو وعلى أشرطة صوتية

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ما وردها من أن االعترافـات                -٤٦
ع من األدلة املأخوذ هبا يف احملاكمات كما أهنا ليست املنتزعة حتت التعذيب ال ُتستبَعد يف الواق   
  .)٨٨(حمظورة بنص صريح يف تشريعات تونس

نظامها اخلاص  تعزيز  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تونس على             -٤٧
  .)٨٩(بالشكاوى القانونية لضمان وصول النساء بفعالية إىل العدالة

يضاً بأن تكفل تونس احملاسبة على مجيع انتـهاكات حقـوق   وأوصت بعثة التقييم أ   -٤٨
اإلنسان باملبادرة فوراً إىل فتح حتقيقات قضائية يف مجيع ادعاءات االنتـهاك ذات املـصداقية    

ويف السياق ذاته، صرحت املفوضة السامية . )٩٠(تعويضاتومنح الضحايا ومقاضاة املسؤولني 
على جرائم املاضي وأن حتيل مـرتكيب        وساطعاً   كامالًبأن احلكومة ينبغي أن تسلّط الضوء       
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االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان إىل العدالة بـُسبل منـها تنـشيط آليـات العدالـة                
  .)٩١(االنتقالية

وأوصت بعثة التقييم بأن تعتمد تونس هنجاً جامعاً وشامالً إزاء العدالة االنتقاليـة،               -٤٩
يارات للبلد مبا يشمل آليات احلقيقة واملصاحلة     عقد مشاورات وطنية لبحث أنسب اخل     وذلك ب 
  .)٩٢(واحملاسبة

عدم وجود أي معاملة خاصة يعامل هبا األطفال مـن حلظـة          والحظت اليونيسيف     -٥٠
ـ       . وحقوق الطفل توقيفهم مبا يتماشى     مـع  سجنون  والحظت أن بعض األطفال ما زالوا ي

  .)٩٣(الكبار
ء عدم قيام تونس برصد نوعّي لنظام قضاء        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزا        -٥١

األحداث وإزاء ارتفاع معدل معاودة اإلجرام يف صفوف اجلاحنني األطفال وال سيما الفتيات             
  .)٩٤(منهم

  احلق يف الزواج ويف احلياة اُألسرية  -دال  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال املولـودين خـارج                -٥٢

ج الذين يودعون املؤسسات بسبب ما تتعرض له األمهات العازبات من وصـم             رباط الزوا 
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تكفل تونس عدم اإليداع يف الرعاية           . )٩٥(ومتييز اجتماعيني 

  .)٩٦(البديلة أو يف املؤسسات إال كمالذ أخري

الـسلمي،  حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع            -هاء  
  وحق املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أفادت بعثة التقييم بأن حرية التعبري والتجمع كانت مقّيدة بشدة أثناء حكم الرئيس               -٥٣
وقد تعّرض النقابيون من العمال والطالب واملدافعون عن حقوق اإلنسان والفاعلون . بن علي

 السياسيون للتحرش والتخويف واالحتجاز والتعذيب      يف اجملتمع املدين والصحفيون والنشطاء    
  . )٩٧(واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة

والحظت اليونسكو أن حالة حرية التعبري تطورت بسرعة غـداة ثـورة كـانون                -٥٤
رية جديدة وتقلصت الرقابة على     فسرعان ما بات الصحفيون يتمتعون حب     . ٢٠١١يناير  /الثاين

وأعلنت احلكومة املؤقتة أن حرية املعلومات والتعبري مبـدأ         . اإلنترنت وُحلّت وزارة اإلعالم   
وُعهد إىل جلنة حتقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الـدميقراطي           . )٩٨(أساسي

ا إلصالح اإلعـالم واالتـصال      كما كُلفت اهليئة العلي   . )٩٩(مبهمة مراجعة اللوائح والقوانني   
عدد اهلجمات على   ا الوضع تضرر بسبب تزايد      غري أن هذ  . )١٠٠(بإصالح القطاع اإلعالمي  
  . املهنيني العاملني يف اإلعالم
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وقالت اليونسكو إن من الضروري يف هذه املرحلة تدريب الـصحفيني واملـدونني               -٥٥
ن الالزم تكثيف الدعم يف سـبيل وضـع         وم. )١٠٢(والعاملني يف اإلعالم على تدابري السالمة     

وفقـاً  اإلعالم  األطر القانونية والتنظيمية الالزمة حلماية حرية التعبري وحرية الصحافة وحرية           
  .)١٠٣(للمعايري الدولية

صـراحةً حريـة التعـبري      قانون جديد للصحافة حيمي     وأوصت اليونسكو باعتماد      -٥٦
ـ      ط التحريـري لوسـائط اإلعـالم العامـة         والصحافة والتعددية اإلعالمية واستقالل اخل

. )١٠٥(يتوافق مـع املعـايري الدوليـة   اإلعالم وينبغي أيضاً صياغة قانون حلرية    . )١٠٤(واخلاصة
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تونس باختاذ خطوات إلزالة القيود املباشـرة وغـري              

 من قـانون الـصحافة مـع        ٥١ة  وينبغي مواءمة املاد  . املباشرة املفروضة على حرية التعبري    
  .)١٠٦(عادل بني محاية مسعة األفراد وحرية التعبريالتوازن ال من العهد سعياً إىل ضمان ١٩ املادة
 اتسمت بطابع سـلمي     ٢٠١١ و ٢٠١٠وأفادت بعثة التقييم بأن مظاهرات عامي         -٥٧

ن جانـب   أن العنف مل يصدر عن املتظاهرين وإمنا عن ردة الفعل الوحشية م           بشكل الفت و  
  .)١٠٧(قوات األمن وعن أفعال امليليشيا املسلحة

وأفادت بعثة التقييم بأن منظمات اجملتمع املدين استأنفت نشاطها وأنه بات بإمكاهنا              -٥٨
غري أن بعض النشطاء ما زالـوا       . العمل يف جو منفتح ودون عرقلة أنشطتها كما يف املاضي         

وقالت املفوضة الـسامية إن احلكومـة       . )١٠٨(املمارسات القدمية بالكامل  زوال  خيشون عدم   
قامت خبطوات يف االجتاه الصحيح بردودها اإلجيابية على طلبات تسجيل مجعيات ومؤلفات            

  .)١٠٩(كانت حمظورة يف السابق
وأوصت بعثة التقييم بأن تواصل تونس تقدمها يف ضمان حرية التعبري والتجمع وأن               -٥٩

 املدين كي يتسىن ملنظمات اجملتمع املدين أداء دورها الكامل          ُتفِسح جماالً أوسع لنشاط اجملتمع    
  .)١١٠(إقامة توازن فعال مع احلكومةويف رسم مستقبل البلد ويف يف التحضري لالنتخابية 

وأضافت بعثة التقييم أن احلكومة االنتقالية اعترفت جبميـع األحـزاب الـسياسية               -٦٠
ت بعودة شخصيات معارضة تونسية مـن       ومنحت جوازات سفر للتونسيني يف املنفى ومسح      

وقالت املفوضة السامية إن عدد األحزاب السياسية املسجلة رمسيـاً إىل غايـة             . )١١١(منفاها
  .)١١٢( قد جاوز مثانني حزباً مقابل سبعة أحزاب فقط قبل الثروة٢٠١١يوليه /متوز
 يف تـونس    وأحاطت املفوضة السامية علماً بإنشاء أول جلنة مستقلة لالنتخابـات           -٦١

التكافؤ بني اجلنسني يف القوائم االنتخابية اخلاصـة بانتخابـات          تكريس مبدأ   ورحبت بقرار   
وهنأ األمني العام شعب تونس وسلطاهتا املؤقتة على تنظيم . )١١٣(٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

تـشرين   ٢٣انتخابات تارخيية للمجلس التأسيسي يف أجواء عّمها الـسلم والنظـام يـوم              
 وأضاف أن االنتخابات املشهودة شكلت خطوة رئيسية على درب االنتقـال           .أكتوبر/األول

  . )١١٤(الدميقراطي للبلد وتطوراً مهماً يف التحول الدميقراطي للمنطقة عموماً
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  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
تمـاد سياسـات    حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تونس على اع            -٦٢

  .)١١٥(وتشريعات لإلسراع يف القضاء على التمييز ضد النساء يف العمل
تدابري وأوصت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن تكفل تونس تنفيذ              -٦٣

  .)١١٦(اإلجيايب املنصوص عليها قانوناً يف سبيل توظيف النساء والرجال من ذوي اإلعاقةالعمل 

   الئقيلضمان االجتماعي ويف مستوى معيشاحلق يف ا  -زاي  
تباينـات  ، يف ى مر العقـود لتسببت، ع أفادت بعثة التقييم بأن جمموعة من العوامل          -٦٤

اقتصادية واجتماعية وإنكار للحقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية لقطاعات واسعة جداً          
تباينات يف مستويات   وأوصت بأن تتخذ تونس خطوات فورية لتصحيح ال       . )١١٧(من السكان 

املعيشة ويف احلصول على مستوى جيد من الصحة والتعليم والوصول إىل العمالة وإىل هياكل             
املهمشة يف مجيع أحنـاء     واجملموعات السكانية   الدعم االجتماعي للنساء واألطفال والشباب      

  .)١١٨(البلد
تلبية وات للشروع يف    وذكّرت بعثة التقييم بأن احلكومة االنتقالية اختذت بعض اخلط          -٦٥

احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وقالت إن من الالزم القيام بإصالح واسع لالقتصاد وتنفيذ            
التزامات البلد الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بغية إحـداث التغـيريات       تسترشد ب سياسات  

نمـو  اجلذرية الضرورية لضمان استفادة مجيع مناطق البلد ومجيع فئـات الـسكان مـن ال              
  .)١١٩(أضعفهااجملموعات السكانية واالقتصادي وتقاسم املوارد احملدودة مع أفقر 

، أفادت اليونيسيف بأن ارتفاع أسعار الغذاء احمللية كانت له نتائج           ٢٠١١ويف عام     -٦٦
الدولة، فقـد أدى ارتفـاع      على مستوى   أما  . على األسر املعيشية واالقتصاد   شديدة الوطأة   

واخنفاض توافر السلع العامـة     الشحيحة  ىل زيادة الضغط على املوارد العامة       فواتري الواردات إ  
إىل احلـاد   وميكن أن تؤدي اآلثار الضارة الرتفاع أسعار الغذاء         . األساسية وتراجع نوعيتها  

 ٢٠١١ينـاير   /كانون الثاين تونس يف   االضطرابات املدنية اليت شهدهتا     تدمري اجملتمعات؛ وما    
  . )١٢٠( سنة من احلكم إالّ تذكري صارخ بذلك٢٣علي بعد   بنبالرئيسواليت أطاحت 

وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تونس على مواصـلة تنفيـذ                -٦٧
سياساهتا وبراجمها الرامية إىل متكني املرأة الريفية من الناحية االقتصادية وضمان حصوهلا على             

  .)١٢١(عليمية واالجتماعيةخدمات الرعاية الصحية واخلدمات الت
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  احلق يف الصحة  -حاء  
مؤشـرات صـحة األم     ه مت التحسن الواضح الذي سـجلته        أفادت اليونيسيف بأن    -٦٨

، إضافة إىل )الثلثان(وفيات الرضع متثل اليوم جلّ حاالت وفاة الرضع واألطفال      فإن  . والطفل
  .)١٢٢(وجود تباينات إقليمية واجتماعية

 الطفل بأن تكفل تونس تزويد املراهقني مبعلومات تراعي نوع          وأوصت جلنة حقوق    -٦٩
. اجلنس فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية مبا يف ذلك التنظيم األسري ووسائل منع احلمل            

وأوصت أيضاً بأن تزود تونس األطفال مبعلومات دقيقة وموضوعية عن استعمال العقاقري مبا             
  .)١٢٣(يشمل التدخني

نامج األمم املتحدة املشترك املعين باإليدز أن ازدواج اإلطار القـانوين يف            والحظ بر   -٧٠
تونس يظل عائقاً كبرياً أمام حصول اجلميع على اخلدمات يف تونس، ال سيما الفئات األكثر               

وأضاف الربنامج أن معاقبة الفئات املعنية الرئيـسية والـضعيفة،        . )١٢٤(تعرضاً لعدوى اإليدز  
 يقمع يف اآلن ذاته عمال اجلنس من الذكور وعـامالت اجلـنس غـري               بتطبيق نظام قانوين  

علـى تعـاطي    يعاقب بقـسوة    املرخَّص هلن والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، و        
املخدرات باحلقن، تشكل عائقاً كبرياً أمام حصول هذه الفئات على خمتلف اخلدمات الطبية             

  .)١٢٥(واالجتماعية
 املتحدة املشترك املعين باإليدز بإنعاش اللجنة الوطنية ملكافحة         وأوصى برنامج األمم    -٧١

، ومراجعة اإلطار القانوين الذي يقمع الفئات املعنية الرئيسية، ووضع قائمة مفصلة )١٢٦(السيدا
ـ           صابني حبقوق األشخاص املصابني بأمراض منقولة، وإدماج احلقوق اخلاصة باألشخاص امل

  .)١٢٧(بفريوس نقص املناعة البشري

  احلق يف التعليم   -طاء  
أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تواصل تونس وتعزز جهودهـا الراميـة إىل إزالـة                 -٧٢

التباينات اإلقليمية والفوارق بني املناطق احلضرية والريفية يف جمال التعليم؛ كمـا أوصـتها              
 وظلـت   .)١٢٨(مبواصلة وتعزيز سياستها الرامية إىل مكافحة التسرب والرسوب املدرسـيني         

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة منشغلة إزاء التباينات اإلقليمية والفـوارق بـني           
 يف املائة يف املناطق احلـضرية       ٢٠,١املناطق احلضرية والريفية يف معدالت األمية اليت بلغت         

  .)١٢٩(٢٠٠٨ يف املائة يف املناطق الريفية يف عام ٤٢,٨ مقابل
ة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن قلقها ألن الكـثري مـن             وأعربت اللجن   -٧٣

  .)١٣٠(غري جمهزة الستقبال أطفال ذوي إعاقةاإلدماجية املدارس 
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وشجعت اليونسكو تونس على تقدمي تقرير يف إطار املشاورة الثامنة للدول األعضاء              -٤٧
  .)١٣١(ة التمييز يف جمال التعليميف اليونسكو بشأن تطبيق االتفاقية والتوصية املتعلقتني مبكافح

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
تونس حظراً صرحياً   تدرج  أوصت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن           -٧٥

كما أوصت اللجنة بـأن تقـوم       . )١٣٢(للتمييز على أساس اإلعاقة يف قانون ملكافحة التمييز       
بالتسهيالت استعراض تنفيذ القوانني املتعلقة     تونس، بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة، ب      

وأفادت اليونسكو بأن من واجب البلد أن يكفل لألطفال املعـوقني           . )١٣٣(اخلاصة باملعوقني 
  .)١٣٤(على التسهيالت اخلاصة هبميف احلصول احلماية واملساواة 

  األقليات والشعوب األصلية  -كاف  
ونس على إعادة النظر يف حالة األمازيغ يف     حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري ت        -٧٦

لفئـة مـن الـسكان      ضوء االتفاقات الدولية حلقوق اإلنسان، حبيث تكفل متتع أفراد تلك ا          
باحلقوق اليت يطالبون هبا، ال سيما احلق يف ثقافة خاصة هبم ويف اسـتعمال لغتـهم األم ويف       

  .)١٣٥(احملافظة على هويتهم والنهوض هبا

  والالجئون وملتمسو اللجوءاملهاجرون   -الم  
، أشاد جملس حقوق اإلنسان بشعب تونس ملا أبداه من تضامن مـع           ٢٠١١يف عام     -٧٧

  .)١٣٦(الالجئني وما قدمه إليهم من مساعدة
وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن آالف األشخاص وصـلوا إىل              -٧٨

وقد طبقت تونس بكـرم   . لد آخر  فارين من صراع نشب يف ب      ٢٠١١مارس  /آذارتونس يف   
إالّ أهنا عـادت، يف     . سياسة األبواب املفتوحة ومنحت هؤالء األشخاص محاية مؤقتة فعلية        

يف جمال اهلجرة، وهي قواعد متنع دخـول        املعتادة  ، إىل تطبيق قواعدها     ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
و شـهادة الالجـئ    البلد على الرعايا األجانب غري احلاملني وثائق مناسبة، مبن فيهم حـامل           

  .)١٣٧(ملتمس اللجوء الصادرة عن مفوضية شؤون الالجئني أو
 /آبوأفادت مفوضية شـؤون الالجـئني بـأن حكومـة تـونس أعربـت يف                  -٧٩

واملفوضـية ملتزمـة    . )١٣٨( عن استعدادها لسن قانون وطين بشأن اللجوء       ٢٠١١ أغسطس
  .)١٣٩(١٩٥١اتفاقية عام بالكامل باملساعدة على إرساء نظام للجوء يتوافق وأحكام 
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  ةياحلق يف التنم  -ميم  
أوصت بعثة التقييم بأن تكفل تونس استناد السياسات اإلمنائية إىل عمليات تشاورية              -٨٠

  .)١٤٠(وتشاركية حمورها مصلحة التونسيني مجيعاً وحقوقهم

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -نون  
عين بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان       ، صرح املقرر اخلاص امل    ٢٠١١مايو  /أياريف    -٨١

واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب بأنه رغم إبطال قانون مكافحـة اإلرهـاب       
 إبطاالً فعلياً مبوجب قانون العفو، فقد فوجئ أثناء زيارة املتابعة اليت قام هبـا إىل          ٢٠٠٣ لعام

 احتجزوا على أسـاس قـانون       سجن املرناقية إذ علم أن اثنني على األقل من السجناء اجلدد          
والحظ املقرر اخلاص أن حالة التناقض القانوين تثري مشكلة         . ٢٠٠٣مكافحة اإلرهاب لعام    

كبرية من زاوية سيادة القانون، مبا أن القانون ال ميكن أن يكون نافذاً وغري نافذ يف اآلن ذاته، 
  .)١٤١(وطلب إىل حكومة تونس تسوية هذا الوضع امللتبس على الفور

على احلكومة، إذا ما قررت إعداد قانون خاص مبكافحـة          أن  وأكد املقرر اخلاص      -٨٢
اإلرهاب، أن حتترم االلتزامات الدولية لتونس، مبا فيها مبدأ الـشرعية املنـصوص عليـه يف           

  .)١٤٢( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٥ املادة
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