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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  
  )ب(١٥ه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدت

  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 
  تونس

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
لك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات         يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذ          

ما  نسان،وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإل     . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها . عدا ما هو وارد يف التقارير اليت سبق أن نشرهتا املفوضية السامية

. وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر             . قوق اإلنسان جملس ح 
وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجـع                 

حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً     ويف حال عدم وجود معلومات      . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١حتمل تارخياً يلي    
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف          . آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة        

وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعـزى إىل عـدم                    
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/عاهدة ما والتصديق على م
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف

املعاهدات العاملية األساسية 
  )٢(حلقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو االنضمام 
  أو اخلالفة

  
  التحفظات/اإلعالنات

االعتراف باالختصاصات 
  احملددة هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على    
 مجيع أشكال التمييز العنصري

): ١٤املادة  (شكاوى األفراد     ال يوجد  ١٣/٠١/١٩٦٧
  ال

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

 والثقافية

  - -   ال يوجد  ١٨/٠٣/١٩٦٩

باحلقوق العهد الدويل اخلاص    
  املدنية والسياسية

الشكاوى املتبادلة بني الدول      ال يوجد  ١٨/٠٣/١٩٦٩
  نعم): ٤١املادة (

اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
  أشكال التمييز ضد املرأة

، )٤(١٥، )٢(٩املواد   ٢٠/٠٩/١٩٨٥
) ز(، )و(، )د(و ،)ج)(١(١٦

  )١(٢٩و) ح(و

 - -  

اتفاقية مناهـضة التعـذيب     
 أو  وغريه من ضروب املعاملة   

العقوبة القاسية أو الالإنسانية    
  أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بني الدول      ال يوجد  ٢٣/٠٩/١٩٨٨
  نعم): ٢١املادة (

): ٢٢املادة  (شكاوى األفراد   
  نعم

املـادة  (إجراءات التحقيـق    
  نعم): ٢٠

  - -   ٧ و٦ و٢الديباجة واملواد   ٣٠/٠١/١٩٩٢  اتفاقية حقوق الطفل
تفاقية الربوتوكول االختياري ال  

حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  - -   )٢(٣املادة   ٠٢/٠١/٢٠٠٣

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع       
األطفال وبغاء األطفال واستغالل    

  األطفال يف املواد اإلباحية

  - -   ال يوجد  ١٣/٠٩/٢٠٠٢

 الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الربوتوكول           :نس طرفاً فيها  املعاهدات األساسية اليت ليست تو    
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء                  

 وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو    ختياري التفاقية مناهضة التعذيب املرأة، الربوتوكول االعلى مجيع أشكال التمييز ضد 
التوقيـع  (الالإنسانية أو املهينة، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

واالتفاقية الدولية حلماية   ) ٢٠٠٧التوقيع عليه فقط،    (كول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         الربوتو ،)٢٠٠٧عليها فقط،   
  .)٢٠٠٧التوقيع عليها فقط، (مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
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صكوك دولية رئيسية أخرى    
  )٣(ذات صلة

ــضمام أو      ــصديق أو االن الت
  اخلالفة

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة      
  ماعية واملعاقبة عليهااجل

  نعم    

ــي   ــا األساس ــام روم نظ
  للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال    

  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو
الالجئون واألشخاص عدميو   

  )٥(اجلنسية
  نعم    

 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 ١٩٤٩أغــــسطس /آب

والربوتوكــوالن اإلضــافيان 
  )٦(امللحقان هبا

نعم، باستثناء الربوتوكـول        
  الثالث

االتفاقيات األساسية ملنظمـة    
  )٧(العمل الدولية

  نعم    

منظمـة  (اتفاقية اليونـسكو    
األمم املتحدة للتربية والعلـم   

ملكافحة التمييز يف   ) والثقافة
  جمال التعليم

  نعم    

، عربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن تقديرها للتقدم احملرز صوب هتيئـة بيئـة              ٢٠٠٢يف عام    - ١
لتحفظات على االتفاقية من خالل اإلصالحات القانونية، فأبدت قلقها ألن هذه التحفظات ما زالـت               لسحب ا 

  .)٨(وحثت اللجنة تونس على اإلسراع باختاذ اخلطوات الالزمة لسحب حتفظاهتا. قائمة

)) ٥)(ب(٢الفقـرة    (٤٠، رحبت جلنة حقوق الطفل بسحب التحفظ علـى املـادة            ٢٠٠٢ويف عام    - ٢
تعهدها بتطبيق أحكام هذه االتفاقية سيبقى يف حدود اإلمكانيات املتـوافرة           " بيَّنت فيه تونس أن      واإلعالن الذي 

 القلق يساور ظل يف سحب التحفظات الباقية ولكن سيجري النظروأحاطت علماً ببيان الوفد القائل بأنه ". لديها
 اللجنة، على وجـه     تكررو. االتفاقية الدولة الطرف بشأن     اللجنة إزاء مدى التحفظات واإلعالنات املقدمة من      

وشجعت اللجنة، .  يتناىف فيما يبدو مع هدف االتفاقية والقصد منها٢اخلصوص، أن التحفظ املتعلق بتطبيق املادة 
 إمكانية إعادة النظر يف حتفظاهتا وإعالناهتا بشأن االتفاقية وال سيما           تدرسيف هذا الصدد، الدولة الطرف على أن        

 .)٩(٢ باملادة التحفظ املتعلق

 أيضاً، حثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة تونس على التوقيع والتـصديق علـى                ٢٠٠٢ويف عام     - ٣
، أحاطت جلنة القضاء    ٢٠٠٣ويف عام   . )١٠(الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة        

 من االتفاقية الدولية للقضاء على      ١٤نصوص عليه يف املادة     على التمييز العنصري بأن تونس مل تصدر اإلعالن امل        
 جلنة حقوق الطفل  ورحبت  . )١١(مجيع أشكال التمييز العنصري وحثتها على النظر يف إمكانية إصدار هذا اإلعالن           
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) ١٣٨رقـم    (١٩٧٣لعـام   احلّد األدىن لسن االستخدام، ملنظمة العمل الدولية،        كذلك بالتصديق على اتفاقية     
وشجعت تـونس   ). ١٨٢رقم   (١٩٩٩اقية منظمة العمل الدولية اخلاصة بأسوإ أشكال عمل األطفال لعام           واتف

على التصديق على الربوتوكول االختياري األول التفاقية حقوق الطفل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف                كذلك  
  ).انظر الشكل أعاله( وقد مت ذلك يف وقت الحق )١٢(الرتاعات املسلحة

  طار الدستوري والتشريعياإل - باء 

، رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري حبقيقة أن الصكوك الدولية اليت صدَّقت عليها         ٢٠٠٣يف عام     - ٤
التمييز العنصري، هلا مجيع أشكال  من الدستور، واليت مشلت االتفاقية الدولية للقضاء على ٣٢تونس عمالً باملادة 

وكررت تونس، يف تعهداهتا والتزاماهتا، . )١٣(كن االحتجاج هبا مباشرة أمام احملاكماألسبقية على التشريع احمللي ومي
  .)١٤(بأن هذه األسبقية واقع قائم

 أثنت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على تونس لرغبتـها الـسياسية                ٢٠٠٢ويف عام     - ٥
ى يف جمموعة القوانني واملؤسسات   على حنو ما يتجلَّ    ، والرجل والتزامها بتنفيذ االتفاقية وبتحقيق املساواة بني املرأة      

وأثنت اللجنة املذكورة أيضاً على تونس على ما         .)١٥(والسياسات واخلطط والربامج اليت تتناول التمييز ضد املرأة       
فضالً بكرت بالقيام به من إصالحات أدخلتها على جملة األحوال الشخصية واإلصالح الذي تناول قانون املرياث                

وأثنت باإلضافة إىل ذلك على اإلصالحات اليت أدخلتها تونس على قانون اجلنسية سـعياً              . )١٦(عن اجمللة اجلنائية  
  .)١٧( من االتفاقية٩منها وراء املواءمة بني هذا القانون وبني املادة 

مييزية الباقية واليت تتخلل وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء األحكام الت  - ٦
وحثت تونس على مواصلة عملية اإلصالح التـشريعي        . )١٨(بوجه خاص قانون اجلنسية وجملة األحوال الشخصية      

وأن تدرج يف  )١٩(اليت تقوم هبا واستعراض القوانني القائمة ذات العالقة باملوضوع بالتشاور مع اجملموعات النسائية
وأورد تقرير أعده برنامج األمم املتحدة . )٢٠( من االتفاقية١ييز ضد املرأة وفقاً للمادة  تشريعها الوطين تعريفاً للتم   

 أن جملة األحوال الشخصية يف تونس ليس هلا نظري يف العامل العريب بوصفها منوذجاً لتعزيز مبدأ ٢٠٠٦اإلمنائي عام 
كمـا أن   . دمية للشريعة متس حقوق املرأة    قجية ويف القانون من خالل تفادي تفسريات        املساواة يف العالقات الزو   

ق على مجيع مواطين البلد بغض      القانون العريب الوحيد الذي يطبَّ    القانون املتعلق باألحوال الشخصية يف تونس هو        
والحظ التقرير، من ناحية أخرى، بأن التغيريات التدرجيية املدخلة على القـوانني             )٢١(النظر عن معتقداهتم الدينية   

باألسرة صادفت صدور تقييدات فرضت على حرية عمل النسوة الناشطات واحتكار الدولة ورصـدها              املتعلقة  
  .)٢٢(احلركةالصادر عن لخطاب ل

   اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان- جيم 

، أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على تونس للتطور التدرجيي الـذي               ٢٠٠٢يف عام     - ٧
. )٢٣(ياهتا الوطنية من خالل إعادة تشكيل وزارة املرأة وشؤون األسرة باعتبارها وزارة كاملة التخصصاتشهدته آل
 إىل جملـس     الوطين للطفولة من خالل حتويلـه      ، رحبت جلنة حقوق الطفل بتعزيز مركز اجمللس       ٢٠٠٢ويف عام   

إنشاء جلنة وطنية للتثقيـف يف      نصري ب الع، رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز        ٢٠٠٣ويف عام    .)٢٤(أعلى
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والحظت اللجنة املذكورة أيضاً عدم كفاية املعلومات اليت تضمنها التقرير والواردة يف            . )٢٥(جمال حقوق اإلنسان  
الردود الشفوية املتعلقة باألداء الفعال هليئات وآليات حقوق اإلنسان يف تونس، وال سيما اهليئة العليـا حلقـوق                  

ق اإلداري حميطة يف الوقت ذاته باملعلومات اليت قدمها الوفد ومفادها أن مؤسسة واملوفات األساسية اإلنسان واحلري
 وكانت اللجنة املذكورة قد طلبـت ذلـك يف          ٢٠٠٢فرباير  /الوسيط اإلداري قد عززها قانون اسُتن يف شباط       

ؤوليات وأداء ومنجـزات هـذه      وقامت تونس بتوفري معلومات إضافية تتعلق بدور ومس       . تقريرها الدوري التايل  
ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنـشاء مرصـد        . )٢٦(املؤسسات فضالً عن التدابري اليت اُتخذت لكفالة استقالليتها       

 وتعيني مندوبني يلعبون دوراً مهماً يف محايـة         ٢٠٠٢فرباير  /املعلومات والتدريب والتوثيق والدراسات يف شباط     
 طابع  ذاتطت جلنة حقوق الطفل علماً باحلاجة إىل إنشاء آليات للرصد           كما أحا . الطفولة ويف تلقي الشكاوى   

  .)٢٧(مستقل

   التدابري السياساتية- دال 

، أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على التدابري اليت اختذت لتحسني صحة ٢٠٠٣يف عام   - ٨
ومتت . )٢٨( وخفض معدالت وفيات األمهات واألطفال     املرأة، ومشلت هذه التدابري توفري خدمات الصحة اإلجنابية       

 ويف تقرير صادر ٢٠٠٤اإلحاطة علماً كذلك هبذه النقطة األخرية يف التقرير املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية لعام 
لمـاً  وأحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ع        . )٢٩( عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     ٢٠٠٦عام  

وحثت تونس على أن تتخذ تدابري لزيادة متثيل املرأة   )٣٠(كذلك بالتدابري الرامية إىل زيادة مشاركة املرأة السياسية       
كما حثت تونس على اختاذ التدابري املالئمة لكفالة حصول املرأة علـى             .)٣١(ختاذ القرارات اليف املستويات العليا    

 منها أن تدرج يف تقريرها املقبل التدابري اليت تتخذ ملنع ومكافحة االجتار  وطلبت)٣٢(قدم املساواة على العمل بأجر
وأحاطت علماً كذلك بأن التدابري احلكومية اليت اختذت ال سيما ما اختذ يف إطار خطـة                . )٣٣(باملرأة وبالطفالت 

ج التثقيف والتدريب   وأوصت بتكثيف برام  . )٣٤(بيجنيالتنمية الوطنية التاسعة يندرج يف سياق تنفيذ منهاج عمل          
  .)٣٥(واحملامني واألشخاص املكلفني بإنفاذ القانونهبا لدى القضاة عرفة املتعزيز من أجل يف جمال االتفاقية 

، تونس على إعادة النظر يف      ٢٠٠٢وفيما خيص األطفال ذوي اإلعاقة حثت جلنة حقوق الطفل، يف عام              - ٩
. )٣٦(ار القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكـافؤ الفـرص للمعـوقني          سياساهتا وممارساهتا القائمة آخذة بعني االعتب     

وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باعتماد سلسلة من القوانني اجلديدة اليت تتعلق باألطفال املولودين خـارج نطـاق                 
 باملسؤولية املشتركة للزوجني، فضالً عن التدابري املتخذة على صعيد السياسات بتأمني اإلعالـة بعـد              والزوجية  

اختـذت  خطوات أخرى متنوعـة  والطالق، والتدابري املتخذة حلماية األطفال احملرومني من العيش يف بيئة أسرية،       
أن إىل تـونس    ويف هذا الصدد، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة            . )٣٧(لتحسني تنفيذ االتفاقية  

 املتزوجات ممن هلن أطفال ولدوا خارج نطاق الزوجية مبا  غرياألمهاتتدرج يف تقريرها املقبل معلومات عن حالة 
  .)٣٨(يف ذلك التدابري اليت اختذت لتأمني احلماية هلن
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

كافة مـا عليهـا مـن       ب بأهنا قد أوفت     ،اماهتا إزاء جملس حقوق اإلنسان    بيَّنت تونس، يف تعهداهتا والتز      - ١٠
قد فات موعـد     أدناه أن عدداً من التقارير       الشكلويوضح  . )٣٩(االلتزامات ذات الصلة بتقدمي تقاريرها الدورية     

  .تقدميها

ير قُـدم   آخر تقر   )٤٠(هيئة املعاهدة
  وُنظر فيه

آخر مالحظـات   
  ختامية

  الغحالة اإلب رد املتابعة

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

يونيــه /حزيــران  ٢٠٠٢
٢٠٠٣  

 يف  والتاسع عشرحل موعد تقدمي التقريرين الثامن عشر  - - 
 واملنتظر النظر فيهما يف     ٢٠٠٧ يف عام    ا، قُدم ٢٠٠٦

  ٢٠٠٩عام 
اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

قدمي التقريرين الثالث والرابع املستحقني عـام       تأخر ت   - -   ١٩٩٩مايو /أيار  ١٩٩٦
   على التوايل٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٠

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

ــشرين   ١٩٩٣ تــــ
ــاين ــوفمرب /الث ن
١٩٩٤  

 ورد يف ١٩٩٨كان التقرير اخلامس مستحقاً يف عـام      - - 
  ٢٠٠٨ واملقرر النظر فيه يف عام ٢٠٠٦عام 

ــشرين   ١٩٩٧  جلنة مناهضة التعذيب تــــ
ــاين ــوفمرب /الث ن
١٩٩٨  

تأخر موعد تقدمي التقارير الثالث والرابع واخلامس اليت   - - 
 ٢٠٠٥ و ٢٠٠١ و ١٩٩٧كانت مستحقة يف األعوام     

  على التوايل
اللجنة املعنية مبنع التمييز    

  ضد املرأة
يونيــه /حزيــران  ٢٠٠٠

٢٠٠٢  
تأخر تقدمي التقرير اخلامس عن موعده وقـد كـان            - - 

  ٢٠٠٢مستحقاً عام 
يونيــه /حزيــران  ١٩٩٩  ق الطفلجلنة حقو

٢٠٠٢  
تأخر موعد تقدمي التقرير الثالث الذي كان مـستحقاً        - - 

  ٢٠٠٤عام 
الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقوق الطفـل    
املتعلق باشتراك األطفال   

  يف الرتاعات املسلحة

 وقـد مت    ٢٠٠٥كان التقرير األويل مستحقاً يف عام         - -   -   - 
  ٢٠٠٧تلقيه يف عام 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن األسف ألن البعض من مهومها وتوصياهتا مل تعاجل معاجلة               ٢٠٠٢عام  يف    - ١١
 الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن تونس مل تقدم، يف ،٢٠٠٣ ويف عام ،باإلضافة إىل ذلك. )٤١(كافية

  .)٤٢(ة اليت توفرها االتفاقيةتقريرها، ما يكفي من املعلومات عن مدى متتع األفراد بشكل ملموس باحلماي
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

ها إليها هيئات اإلجراءات توجه بانتظام للبالغات اليت تستجيببيَّنت تونس، يف تعهداهتا والتزاماهتا، بأهنا   - ١٢
  .)٤٣( العاملةةاخلاصة فضالً عن بضع األفرق

  رقم   الدعوة الدائمة
 وقد قام هبا املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي ١٩٩٩ديسمرب /كانون األول ن البعثاتآخر الزيارات أو التقارير ع

  والتعبري
  ال شيء  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

الزيارات املطلوبة واليت مل ُيتفق عليها      
  بعد

طلب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان القيام 
 كـانون   ٢ وكرر طلبه هـذا يف       ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢١ بزيارات يف 

وطلب املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة      . )٤٤(٢٠٠٤ديسمرب  /األول
 وكرر طلبه هذا ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٤واحملامني القيام بزيارة يف 

وطلب . )٤٥(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٠ و٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥يف 
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف       املقرر اخلاص املعين ب   

ديـسمرب  / كـانون األول   ٩سياق مكافحة اإلرهاب القيام بزيـارة يف        
وطلب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب القيام بزيارة يف         . )٤٦(٢٠٠٥
يوليـه  / متـوز  ١٧ ويف   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢ وكرر طلبه هذا يف      ١٩٩٨
  .)٤٧(٢٠٠٧مايو / أيار٩ ويف ٢٠٠٦

  ال شيء  التعاون أثناء البعثات/تيسري
  ال شيء  متابعة الزيارات 

ــردود علــى الرســائل املتعلقــة  ال
  باالدعاءات واالستئنافات العاجلة

ديسمرب / كانون األول٣١ و٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١يف الفترة ما بني 
هم  فرداً مبن في١٨٩   بالغاً تتعلق ب٧٨ ُوجه إىل تونس ما جمموعه ٢٠٠٧

  ). يف املائة٦٩ (البالغات من ٥٤وأجابت تونس على .  امرأة٣٠
الردود على االسـتبيانات املتعلقـة      

   )٤٨(بالقضايا املواضيعية
ـ  وجاً اسـتبيان ١٢ردت تونس على استبيانني اثنني من أصل    ه إليهـا  ه

 ١ يف الفترة مـا بـني        )٤٩(أصحاب الوالية املتعلقة باإلجراءات اخلاصة    
 يف غضون   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤ناير  ي/كانون الثاين 

  .)٥٠(اآلجال احملددة هلا

  حلقوق اإلنسانالسامية  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة - ٣

 وذلك باألساس من أجل دعم      ١٩٩٦ منذ عام السامية  ما انفكت تونس تقدم التربعات املالية للمفوضية          - ١٣
كمـا أن   . للسكان األصليني للتربعات   األمم املتحدة    وصندوقا التعذيب   ضحايللتربعات ل ألمم املتحدة   اصندوق  

 ما انفك يتلقى الدعم الذي وفره يف البداية مركـز           ،١٩٨٩ ومنذ إنشائه يف عام      ،املعهد العريب حلقوق اإلنسان   
املـايل  ويوفَّر الـدعم الـتقين و     . حقوق اإلنسان ويف وقت الحق مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          

 يف تونس اليت حيضرها حلقوق اإلنسان "بتاويعن"باألساس من أجل تنظيم حلقة التدريب اإلقليمية العربية السنوية 
باإلضافة إىل ذلك تشارك مفوضـية      . مشاركون من املنظمات غري احلكومية واملعاهد الوطنية من املنطقة العربية         

ضواً يف جملس املعهد العريب حلقوق اإلنسان، يف اجتماع جملس          األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بوصفها ع      
   )٥١(اإلدارة السنوي وتوفر مسامهات موضوعية يف خمتلف احللقات الدراسية واألنشطة
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   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

يق من أن مبدأ عدم التمييز ال ُينفذ تنفيذاً كامالً ، أعلنت جلنة حقوق الطفل عن قلقها العم٢٠٠٢يف عام   - ١٤
وأوصت بأن تبذل تونس جهوداً متضافرة على مجيع املستويات ملعاجلة          (يف الواقع العملي فيما يتعلق ببعض الفئات      

 احلضرية التمييز وتعزيز اجلهود الرامية إىل سد الفجوة يف التمتع باحلقوق الفاصلة بني شىت اجلهات وبني اجملتمعات
، الحظت جلنة منع التمييز العنصري أن تونس مل تقدم معلومات فيمـا             ٢٠٠٣ ويف عام    .)٥٣(واجملتمعات الريفية 

تهم وطلبت موافاهتا مبعلومـات عـن       خيص السكان الرببر وبشأن التدابري اليت اختذت حلماية وتعزيز ثقافتهم ولغ          
- ١٥.)٥٤( السكانية يف تونس   املقومات من   مقوماً بوصفهم   أوضاعهم فضالً عن إيالء أوضاع الرببر عناية متزايدة       

وفيما الحظت جلنة حقوق الطفل التدابري اإلجيابية اليت اختذت جلعل خمتلف الشروط العمرية متمشية متشياً   
 كامالً مع االتفاقية أبدت اللجنة قلقها إزاء التفاوت يف السن الدنيا للزواج بني الصبيان والفتيات خاصة وأن سن          

. )٥٥( عاما١٥ًهذه السن رفّعت بعد أن كانت  نة وإن كانت الحظت مع التقدير أن عشرة سة بسبعالفتيات حمدد
  .)٥٦(وعلى هذا النحو طلبت جلنة حقوق الطفل تصحيح هذا التفاوت

، أبدت اللجنة املعنية مبنع التمييز ضد املرأة قلقها إزاء االفتقـار إىل سـبل االنتـصاف     ٢٠٠٢ويف عام     - ١٦
حملاكم اليت حتصل فيها النسوة      باملساواة أو القرارات الصادرة عن ا      القانونية لكفالة إنفاذ احلكم الدستوري املتعلق     

وحثت تونس على توفري اآلليات املالئمة لـتمكني        . )٥٧(على جرب ملا يلحقهن من أضرار بسبب األفعال التمييزية        
اكم بسبب انتهاك احلقوق اليت حتميها االتفاقية وحيميهـا         صول عليه من احمل   احلالنسوة من التماس جرب لألضرار و     

، ذكرَّت جلنة منع التمييز العنصري تونس   ٢٠٠٣ويف عام   . )٥٨(الدستور وذلك من خالل سبل االنتصاف املالئمة      
أن جمرد غياب الشكاوى والدعاوى القانونية اليت يرفعها ضحايا التمييز العنصري ميكن أن يشكل باألساس دليالً                
على غياب التشريع احملدد ذي العالقة هبذا املوضوع أو على االفتقار إىل الوعي بتوافر سبل االنتصاف القانونية أو               

وطلبت إىل تونس أن تتيح األحكام املالئمة علـى         . انعدام الرغبة احلقيقية من جانب السلطات يف مالحقة اجلناة        
  .)٥٩(النتصاف القانونية يف ميدان التمييز العنصريصعيد التشريع الوطين وأن تبلغ اجلمهور بكافة سبل ا

  ن على الشخصا احلق يف احلياة واحلرية واألم- ٢

 املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً              عبَّر،  ٢٠٠٦يف عام     - ١٧
ملعاملة فضالً عن االستخدام املفرط للقـوة        عن القلق إزاء مزاعم بسوء ا      )٦٠(واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب    

 املتعلـق  رأيهـا ، تبيَّنت جلنة مناهضة التعذيب، يف ٢٠٠٧ويف عام . الذي أسفر يف بعض األحيان عن وفاة أفراد   
 ذي الصلة حبالة من حاالت التعذيب وسوء املعاملة مبركز للشرطة، حدوث انتـهاك              ٢٦٩/٢٠٠٥بالبالغ رقم   

وتبينت جلنة مناهضة التعذيب فيما مضى حدوث انتهاكات حلظـر     . )٦١( االتفاقية  من ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١للمواد  
 ومل تتفق تونس يف الرأي مع االستنتاجات        )٦٢(التعذيب يف مخس حاالت أخرى جرى النظر يف ثالث منها جمتمعة          

نوفمرب /ن الثاين  تشري ٢٥ويف  . يف حاالت أربع وهي حاالت ما زالت املعلومات املتعلقة باملتابعة مستحقة بشأهنا           
رقـم  ( باملمثل الدائم لتونس فيما يتصل بثالث من هذه احلاالت           مبتابعة اآلراء  اجتمع املقرر اخلاص املعين      ٢٠٠٦
وعلى حني وافقت جلنة مناهضة التعذيب إغالق إجراء املتابعـة     ). ١٨٩/٢٠٠١، و ١٨٨/٢٠٠١،  ١٨٧/٢٠٠١
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كد املمثل الدائم أنه سوف ينقل القلق الذي أبدته اللجنة أ) ١٨٩/٢٠٠١هي احلالة رقم (فيما يتعلق حبالة واحدة 
 اللجنة مبا يستجد من املعلومات حول أي إجراء متابعـة        ويتم موافاة وطلب إجراء حتقيقات يف احلالتني األخريني       

 ٦٠/١٩٩٦هـي احلـاالت رقـم       (وعلى هذا النحو هناك متابعة جارية لثالث من احلاالت          .  الحقاً ُيضطلع به 
وهناك رد بشأن متابعة مل حين أجله بعد فيما يتصل بـالقرار األخـري الـذي                ) ١٨٨/٢٠٠١، و ١٨٧/٢٠٠١و

  ).٢٦٩/٢٠٠٥رقم  (٢٠٠٧اعتمدته اللجنة يف عام 

مبا يزعم من سـوء  ، أبدى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب قلقه بشأن حاالت تتعلق        ٢٠٠٦ويف عام     - ١٨
 سجنية منافية للمعايري الدولية اً من احلبس االنفرادي وأوضاعمل مدداً طويلةمعاملة ألفراد أثناء االحتجاز الذي يش

وأفادت تونس، يف الكثري من     . )٦٣(وحاالت من إضراب اجلوع شنه السجناء لالحتجاج على أوضاع احتجازهم         
 أن األفـراد    وبينت تونس باإلضافة إىل ذلك    . )٦٤(الردود اليت أرسلتها أن حتقيقاً عدلياً سيجري خبصوص املسألة        

باإلضافة إىل  . )٦٥(احملتجزين يتمتعون بكافة الضمانات الدولية السارية على احملتجزين مبا يف ذلك الرعاية الصحية            
 أن اتفاقاً أبرم مع جلنة الصليب األمحر الدولية يتيح زيارة ٢٠٠٦ تعهداهتا والتزاماهتا يف عام بيَّنت تونس يفذلك، 

  .)٦٦(أوضاع االحتجازكافة أماكن االحتجاز لتقييم 

، وفيما رحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد األحكام القانونية يف جمال قضاء األحداث إال           ٢٠٠٢ويف عام     - ١٩
أهنا أبدت قلقها إزاء التقارير املتعلقة باحتجاز األطفال وسوء معاملتهم فضالً عن احتجاز األحـداث يف نفـس                  

. )٦٧(أدى إىل حدوث اعتداءات جنسية أو غري ذلك من سوء املعاملة          املكان الذي حيتجز فيه الكهول األمر الذي        
وأوصت جلنة حقوق الطفل أن تضمن تونس التنفيذ الكامل للتشريعات اليت حتكم نظام قضاء األحداث وعـدم                 

 أخري وأن حيصل األطفال على مساعدة قانونية وأن ميكنوا من الوصول            كمالذاللجوء إىل احلرمان من احلرية إال       
  .)٦٨( آليات مستقلة وفعالة واحلرص على عدم احتجاز من هم دون سن الثامنة عشرة مع الكهولإىل

وعلى حني رحبت جلنة حقوق الطفل بالتشريعات اجلنائية الصارمة اليت سـنتها تـونس فيمـا يتعلـق                  - ٢٠
 تدل على حـدوث هـذه   باالعتداءات اجلنسية على األطفال واستغالهلم، إال أهنا أبدت قلقها بشأن التقارير اليت        

وعلى هذا النحو أوصت جلنة حقـوق       . )٦٩(االعتداءات وقيام هذا االستغالل يف تونس يف البيت كما يف الشارع          
الطفل بأن جتري تونس دراسات هتدف إىل حتديد مدى ما حيدث من استغالل جنسي لألطفال وتنفيذ السياسات                 

 من األطفال واستعادهتم لعافيتهم وإدماجهم اعادة تأهيل ضحاياهوالربامج املالئمة ملنع هذه االعتداءات ومن أجل إ
  .)٧٠(يف اجملتمع

ومع إحاطة اللجنة علماً بالقوانني اليت حتظر مجيع أشكال العقوبة البدنية واملمارسات الـضارة بكرامـة        - ٢١
 ضارة بصحة الطفـل     انتاألطفال فهي تعرب مع ذلك عن قلقها من أن العقوبة البدنية ال تعترب جرمية إال إذا ك                

وحثت جلنـة   . )٧١(أداة للتأديب يف البيت ويف املدرسة يظل ممارسة مقبولة يف تونس          وألن العنف الذي يستخدم     
حقوق الطفل تونس على اختاذ مجيع اإلجراءات التشريعية ملنع كافة أشكال العنف البدين والنفسي مبا يف ذلـك                  

ال يف األسرة ويف املدارس ويف املؤسسات كما حثتها على تـصميم             األطف علىالعقوبة البدنية واالعتداء اجلنسي     
  .)٧٢( األضرار النامجة عن سوء معاملة األطفالاليت تتناولالسياسات والربامج وتنظيم احلمالت التثقيفية اجلماهريية 
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ملضايقة اجلنسية ، تناولت اللجنة املعنية مبنع التمييز ضد املرأة قضايا العنف واالعتداءات وا٢٠٠٢ويف عام   - ٢٢
 وعلى هذا .)٧٣(وذلك إلحساس اللجنة بالقلق لعدم وضع أي تشريع حمدد ملكافحة العنف املرتيل واملضايقة اجلنسية
وطلبت إىل  . )٧٤(النحو دعت تونس إىل وضع التشريعات احملددة املتعلقة بالعنف املرتيل وإشاعة الوعي اجلماهريي            

 وحثت  ،)٧٥( ملنع ومكافحة االجتار باملرأة وبالفتيات واستغالهلن يف الدعارة        تونس كذلك أن تتخذ التدابري الرامية     
على متكني النسوة ضحايا العنف من التماس جرب لألضرار واحلصول عليه لدى احملاكم وذلك بناء على تعرضهن                 

ة القـضاء علـى     كما طلبت جلن  . )٧٦(النتهاكات احلقوق اليت حتميها االتفاقية فضالً عن سبل االنتصاف املالئمة         
حكام املالئمة يف التشريع الوطين وإبالغ اجلمهور بكافة سـبل          التمييز العنصري من تونس ضمان ما يلزم من األ        

  .)٧٧(االنتصاف القانونية املتاحة يف ميدان التمييز العنصري

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

ة واحملامني عن القلق إزاء املعلومات الـواردة        ، أعرب املقرر اخلاص املعين باستقالل القضا      ٢٠٠٥يف عام     - ٢٣
. )٧٨(واملتعلقة بافتقار النظام القضائي إىل االستقاللية والتدخل اخلطري من جانب السلطة التنفيذية يف إقامة العدل              

، الحظ املقرر اخلاص أعمال العنف والتخويف اليت تعرض هلا القضاة واحملامون واليت كانت هتدف ٢٠٠٦ويف عام 
  .)٧٩(ا يبدو إىل منعهم من االضطالع بعملهم على حنو حر ومستقلفيم

، أورد املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية ٢٠٠٧ويف عام   - ٢٤
ـ        ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ةالرأي والتعبري وكذلك املمثل     )٨٠(ثري قلقهـم   باملدافعني عن حقوق اإلنسان بأن مما ي

املزاعم املتعلقة بسوء معاملة الشرطة ألفراد السلك القضائي فضالً عن االدعاءات باملضايقة والتهديد والتخويف              
كما تصدى  . والقمع املنتظم واإلهانات املوجهة ألفراد السلك القضائي املنخرطني يف الدفاع عن حقوق اإلنسان            

  . ملسائل حرية التعبري واالحتجاز التعسفي)٨١(الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

   حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالجتماع السلمي- ٤

، أعرب ثالثة من املقررين اخلاصني عن قلقهم ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف بالغ صحفي صادر يف   - ٢٥
أهنم تلقوا ادعاءات عديدة تتعلـق      وأكدوا  . واالجتماعالعميق إزاء تردي حالة حرية التعبري وتكوين اجلمعيات         

حبدوث هجمات متكررة على منظمات املدافعني عن حقوق اإلنسان وأعضاء هذه املنظمات مبن فـيهم أفـراد                 
السلك القضائي فضالً عن الصحفيني واحملامني الذين صدرت حبقهم غرامات وعوقبوا وعوملوا معاملة سيئة ألهنم               

وردت تونس قائلة إن القضاة على مجيع . )٨٢(نسان وألهنم أبدوا آراءهم اخلاصةأثاروا علناً قضايا تتعلق حبقوق اإل
وحـق  . املستويات ميارسون مهامهم بشكل مستقل وهم ال خيضعون إال ملا متليه عليهم ضمائرهم وسلطة القانون    

اة وهم خيتارون القضاة يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات مكفول والبعض منهم أعضاء يف اجلمعية التونسية للقض 
باإلضافة إىل ذلك ميارس احملامون التونسيون، شأهنم كشأن املواطنني مجيعاً، حقهم يف حريـة     . ممثليهم بكل حرية  

وال جتري مالحقتهم إال إذا ارتكبوا ما خيالف القانون على          . الرأي والتعبري مبقتضى الشروط اليت حيددها القانون      
  .)٨٣(حنو ما يصفه القانون اجلنائي
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بشأن القيود اليت  باملدافعني عن حقوق اإلنسان ة لألمني العام املعنية اخلاصة املمثلت، أعرب٢٠٠٦ويف عام   - ٢٦
وقد تلقت املمثلة اخلاصة يف إطار واليتها العديد من االدعـاءات           .  فُرضت على حرية التعبري يف تونس      يبدو أهنا 

 االفتراء وترويج املعلومات اخلاطئة أو الكيدية اليت بدعوىالصادرة عن الصحفيني الذين يواجهون إجراءات قانونية 
  .)٨٤(من شأهنا اإلخالل بالنظام العام فضالً عن انتهاك حرمة احملاكم لتنديدهم بانتهاكات حقوق اإلنسان

، بيَّنت جلنة حقوق الطفل أهنا تظل قلقة شديد القلق لالدعاءات املتعلقة بانتهاكات حق              ٢٠٠٢ويف عام     - ٢٧
 يف عدم التعرض للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت استرعى عدد من الطفل

. )٨٥(التقارير نظر اللجنة إليها خاصة فيما يتصل بأطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضـني الـسياسيني               
 وحتقـق   هاعند االقتضاء، تعيد النظر في    أو،  ئمة  التشريعات القا وأوصت جلنة حقوق الطفل بقوة تونس أن تنفذ         

كما بيَّنت جلنة حقوق الطفل أن . )٨٦(بشكل فعال يف احلاالت املبلغ عنها بتعرض األطفال للتعذيب ولسوء املعاملة
 تنفيذ حقوق الطفل يف حرية التعبري مبا يف ذلك حرية تلقي املعلومات وحرية تكوين اجلمعيات بشأنقلقاً يساورها 

وأوصت اللجنة بأن تكفل تونس إعمال تلك احلقوق على حنو تام فضالً عن احلق يف حرية                .  السلمي واالجتماع
  .)٨٧(التفكري والوجدان والدين

 ذات صلة بقضايا حرية الرأي والتعبري ومسألة دخول األراضـي           )٨٨(، وردت بالغات  ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٨
وبيَّنت تونس، فيما يتعلق بتلك البالغات .  حقوق اإلنسان واحملامني التونسية والرحيل عنها بالنسبة للمدافعني عن     

التوصل إىل نتيجة إجيابية أو أن طرد ممثل ملنظمة غري حكومية كان مستنداً إىل القوانني التونسية بصددها أنه أمكن 
م املربر على أساس أو لسيادة وموثوقية املؤسسات التونسية فضالً عن رفض السماح لفرد من األفراد دخول اإلقلي 

  .)٨٩(التهم اجلنائية املوجهة إىل الشخص املعين

، أبدت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنـسان قلقهـا إزاء               ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٩
. )٩٠(املعوقات اليت تواجهها حرية تكوين اجلمعيات بالرغم من الضمانات القانونية القائمة حلماية هـذا احلـق               

والحظت املمثلة اخلاصة أنه يبدو أن السلطات الوطنية تتصرف وكأن حرية تكوين اجلمعيات ختضع لإلذن املسبق 
 أهنم يتخذون مع أن عدداً من املدافعني عن حقوق اإلنسان يضطرون إىل التصرف بصورة غري مشروعة  وهذا يعين 

وأشـار املقـرر اخلـاص إىل       . ليت ينتمون إليها  اخلطوات الضرورية مبوجب القانون الساري لتسجيل اجلمعيات ا       
 الوثائق اليت وأمسكت عن تسليم مادياً اجلمعيات من تقدمي نظمها األساسية منعتاملعلومات اليت تفيد بأن الشرطة 

 اخلاصة  املمثلةوأبدت  .  اختاذ أي إجراء فيما يتعلق بطلبات التسجيل       أهنا امتنعت عن  تؤكد استالم تلك النظم أو      
 يف احلد من ممارسة هذه املنظمات هو سببقلق من أن غياب االعتراف الرمسي مبنظمات حقوق اإلنسان كذلك ال

  .)٩١(حلقوقها مبا يف ذلك حقها يف عقد االجتماعات

يق مكاتب املنظمات غـري      فيها تطو  وقع البالغات ذات الصلة باحلاالت اليت       )٩٢(ة اخلاص ة املمثل توأحال  - ٣٠
وردت تونس قائلة إنه بـالرغم مـن أن   . لشرطة ملنع انعقاد االجتماعات أو لتشتيتهاقوات ااحلكومية من طرف    

 كان غري قانوين وحرضت عليـه       املشار إليه املنظمة املعنية تعترب جمموعة سياسية أنشئت قانوناً إال أن االجتماع           
 زعم ال أسـاس لـه مـن         جمموعات ليست منشأة قانوناً وأن سوء املعاملة الذي يزعم أن أفراداً تعرضوا له هو             

  .)٩٣(الصحة
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   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية- ٥

، أعربت اللجنة املعنية مبنع التمييز ضد املرأة عن قلقها الخنفاض مستوى مشاركة املرأة يف ٢٠٠٢يف عام   - ٣١
ملالئمة لكفالة وصول   القوى العاملة مبا يف ذلك مشاركتها يف القطاع اخلاص وحثت تونس على اعتماد التدابري ا              

، أثنت جلنة حقوق الطفل على التعديل الذي        ٢٠٠٢ويف عام   . )٩٤(املرأة على قدم املساواة إىل فرص العمل بأجر       
 سنة وهو العمر املفروض أن ينهي فيه التلميـذ          ١٦ الدنيا إىل    االستخدامأدخل على جملة الشغل والذي رفع سن        

 األطفال وأوصت باختاذ عملىت التدابري اليت اختذهتا تونس ملعاجلة مشكلة ورحبت اللجنة بش. )٩٥(التعليم اإلجباري
  .)٩٦(هذا الضرب من العمل األطفال ومكافحة عملكافة اإلجراءات الضرورية للحؤول فعالً دون 

  الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي - ٦

تنفيذ سياسات الصحة األوَّلية اليت رمستها وكفالة       أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بالتزام تونس الدائم ب          - ٣٢
بالبيان الذي أصدره الوفد والقائل بـأن خطـة         أيضاً  وأحاطت اللجنة علماً    . اإلجنازات يف جمال الرعاية الصحية    

صيغت ملعاجلة قضية استمرار التفاوتات بني اجلهات وبني املناطق احلضرية واملناطق الريفية على صـعيد تـوافر                 
لرعاية الصحية لألمهات وللطفل، وأبدت اللجنة يف الوقت نفسه قلقها من استمرار هذه املشكلة فضالً               وجودة ا 

. )٩٧(عن التحديات املطروحة على صعيد توفري اخلدمات الصحية اليت ُتعىن باالحتياجـات احملـددة للمـراهقني               
 والربامج الرامية إىل حتـسني      وشجعت جلنة حقوق الطفل تونس على ختصيص املوارد املالئمة ووضع السياسات          

ومحاية احلالة الصحية للطفولة والتماس املساعدة، يف هذا الشأن، من جهات تشمل منظمـة الـصحة العامليـة                  
 عن منظمة الصحة العاملية أن نظام الرعاية        ٢٠٠٧عالوة على ذلك، الحظ تقرير صادر يف عام         . )٩٨(واليونيسيف

وقد حتسنت رعاية األمهات واألطفال     . الية برغم املوارد املتواضعة املتاحة    الصحية يف تونس يتسم بالكفاءة والفع     
وبالرغم من أن األمراض غري الـسارية       . حتسناً كبرياً يف تونس ولكن التفاوتات بني جهات البلد ما زالت قائمة           

ـ               اإليـدز  /شريةآخذة يف االزدياد تدنت األمراض السارية واتسم عدد حاالت املصابني بفريوس نقص املناعة الب
وأفاد التقرير أن مواءمة وتنسيق املساعدة الدولية ألغراض التنمية الصحية يطرحان           . ١٩٩٠باالستقرار منذ عام    

  .)٩٩(حتدياً مستمراً بالنسبة لتونس

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي- ٧

التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل مبا بذلته تونس من جهود ، رحبت اللجنة املعنية مبنع ٢٠٠٢يف عام   - ٣٣
 وأثنت كلتا اللجنتني    )١٠٠(وما حققته من تقدم يف سبيل جعل التعليم األساسي أولوية وتيسري الوصول إىل التعليم             

ـ يف  و)١٠١(٢٠٠٧ولوحظت هاتان الظاهرتان يف تقرير اليونسكو لعـام  . على تلك اجلهود وذلك التقدم     ر التقري
وعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن قلقها إزاء التفاوت         . )١٠٢( عن األهداف اإلمنائية لأللفية    ٢٠٠٤الوطين لعام   

امللحوظ يف معدل األمية بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية وأوصت تونس بأن تتخذ إجراءات فعالة للحد من                 
. )١٠٤(ييز ضد املرأة بالتخفيض يف مـستوى أميـة اإلنـاث          ورحبت اللجنة املعنية مبنع التم    . )١٠٣(معدالت األمية 

 ورحبت جلنة حقـوق الطفـل كـذلك         )١٠٥(٢٠٠٧ولوحظت هذه النقطة ذاهتا أيضاً يف تقرير اليونسكو لعام          
بالتشريعات املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة وحقوقهم يف التعليم املناسب هلم ويف إعادة التأهيل والتدريب وحثت               

  .)١٠٦( املزيد من اجلهود يف هذا املضمارتونس على بذل
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   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ٨

، الحظ املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق              ٢٠٠٥يف عام     - ٣٤
نطاق وغامض مكافحة اإلرهاب بأن القانون املتعلق بتعريف اإلرهاب املتضمن يف القانون التونسي تعريف واسع ال

والحظ كذلك أنه استناداً للمعلومات اليت تلقاهـا يـسمح          . ويسمح باستخدامه ضد املناوئني وأفراد املعارضة     
التشريع باحتجاز األفراد املشتبه يف أهنم يشكلون خطراً على األمن الـوطين دون توجيـه أي هتمـة إلـيهم أو                     

 وحرية تكوين اجلمعيات وال سيما االجتماعى حرية  والحظ كذلك أن القانون يضع قيوداً شديدة عل       . حماكمتهم
وهذا القلق رددته أيضاً املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عـن             . )١٠٧(فيما يتعلق بتمويل اجلمعيات   

مبكافحة حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري اللذان أعربا عن اخلوف من أن التشريع املتعلق                 
 وتكوين اجلمعيات للمـدافعني عـن       االجتماعاإلرهاب قد يسهم يف تقييد حرية الرأي والتعبري فضالً عن حرية            

والحظ املقرر اخلاص أن القانون يسمح فيما يبدو لقضاة التحقيق ببقاء هويتهم مغفلة ممـا       . )١٠٨(حقوق اإلنسان 
والحظت جلنة منع التمييز العنصري أن القوانني اجلنائيـة         . ) ١٠٩(جيعل الطعن يف حاالت سوء املعاملة أمراً صعباً       

اجلديدة تعاقب على التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية بوصفها امتداداً للقانون الذي يعاقـب               
على اإلرهاب فأعربت عن قلقها إزاء الربط بني التمييز العنصري واإلرهاب وأوصت بأن تعيد تونس النظـر يف                  

  .)١١٠(عاهتا احمللية وأن تعتمد تشريعاً منفصالً يتعلق جبرمية التمييز العنصري وبث الكراهية العنصريةتشري

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً
يف سياق مكافحة الفقر يف العامل، نادى الرئيس التونسي بإنشاء صندوق التضامن العاملي وأنشأت اجلمعية  - ٣٥

، ٢٠٠٣ويف عام . )١١١(ا الصندوق كأداة عملية لتحقيق األهداف احملددة يف إعالن األلفية لألمم املتحدةالعامة هذ
ملكافحة الفقر والتهميش فضالً عن     للتضامن  صندوق الوطين   الالحظت جلنة منع التمييز العنصري باهتمام إنشاء        

رزهتا تـونس حـىت اآلن يف مـضمار النمـو          لتضامن وأعربت عن تقديرها للنتائج اليت أح      الوطين ل بنك  الإنشاء  
، أثنت اللجنة املعنية مبنع التمييز ضد املرأة كما أثىن تقرير برنامج األمم املتحدة      ٢٠٠٢ويف عام   . )١١٢(االقتصادي

 على تونس اللتزامها السياسي فضالً عن سلسلة التدابري والسياسات الرامية إىل معاجلة التمييز ٢٠٠٦اإلمنائي لعام 
والحظت اللجنة املعنية مبنع التمييز . )١١٣(رأة وكفالة حترير املرأة فضالً عن حتقيق املساواة بينها وبني الرجلضد امل

ضد املرأة أن املرأة الريفية يف تونس تتمتع بتحسن إمجايل يف نوعية احلياة الريفية وحتظى بالدعم التقين واملايل من                   
وأثنت اللجنة على اجلهود املبذولة يف ميدان التثقيف يف . )١١٤(دية واملاليةخالل اجلهود اليت تبذهلا السلطات االقتصا

 .)١١٥( من االتفاقية٧جمال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك الدعوة إىل مبادئ التسامح واالحترام وفقاً للمادة 

 األحكام الصادرة أبدت اللجنة املعنية مبنع التمييز ضد املرأة قلقها إزاء انعدام سبل االنتصاف القانونية من - ٣٦
عن احملاكم اليت حتصل فيها املرأة على جرب للضرر وأوصت بتكثيف الربامج التثقيفية والتدريبية املتعلقة باالتفاقية                

، وفيما أحاطت جلنـة  ٢٠٠٢ويف عام . )١١٦( القضاة واحملامني واألشخاص املكلفني بإنفاذ القواننيمعارفلتعزيز  
سع نطـاق قـررت      مبادئ االتفاقية وأحكامها على أو      لنشر اليت تبذهلا تونس   حقوق الطفل مع التقدير باجلهود    

توصيتها مبواصلة اجلهود الرامية إىل إشاعة الوعي جبميع جوانب االتفاقية ومواصلة التدريب ذي الصلة باجملموعات 
لمدرسني واملسؤولني لبأن يتاح كما أوصت جلنة حقوق الطفل . )١١٧(املهنية العاملة يف سبيل الطفولة ومع األطفال
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يف جمال إدارة احلاالت املتعلقـة  التدريب  عن إنفاذ القوانني والعاملني يف جمال الرعاية والقضاة واملهنيني الصحيني           
 .)١١٨(بسوء املعاملة

   األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات- رابعاً
تمدت عدداً من التدابري اهلادفة إىل تعزيز سيادة القانون وكفالة بيَّنت تونس، يف تعهداهتا والتزاماهتا، أهنا اع  - ٣٧

احلقوق واحلريات األساسية وتعزيز الدميقراطية وحقوق املـرأة لـضمان املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع           
ائية هائلة  ويف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية تعترب تونس من بني البلدان اليت تتمتع بإمكانيات إمن             . )١١٩(التونسي
باإلضافة إىل ذلك مكَّن    . )١٢٠( لتحسني األداء االقتصادي والرفاه االجتماعي     اًحالياً جهود السلطات العامة   وتبذل  

اعتماد التشريعات اجلديدة املتعلقة بالتعليم تونس من حتسني نوعية التعليم واالستجابة كذلك للمشاكل الدائمـة          
 رسم هووقد أقامت تونس عدداً من اهلياكل دورها األساسي . )١٢١(ء التالميذ التسرب املبكر ورداءة أدااملتمثلة يف

 ومتكينها من الوصول  سياسات النهوض باملرأة وضمان التقليل من أوجه التفاوت وإتاحة التعليم للمرأة وتدريبها             
  .)١٢٢(إىل سوق العمل

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً
 األمـم   اليت تقدمها ، ُوضع إطار للمساعدة اإلمنائية      ٢٠٠١شترك جرى يف عام     يف أعقاب تقييم قطري م      - ٣٨

 يركز على الشراكة وحيشد األموال اإلضافية مبشاركة عـدد مـن الوكـاالت              ٢٠١١- ٢٠٠٧املتحدة للفترة   
اعيـة   مبا فيها احلصول على اخلـدمات االجتم       ، يف جماالت حمددة   ،)١٢٣(والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة    

األساسية واجليدة وتعزيز حقوق اإلنسان، ومحاية األطفال واملراهقني ومشاركتهم وإدماجهم يف العملية اإلمنائية؛             
 أيضاً برباجمه للسكانوالحظ صندوق األمم املتحدة . والعمالة؛ وإدماج تونس يف االقتصاد السائر يف طريق العوملة       

  .)١٢٤(وأنشطته الرامية إىل بناء القدرات يف تونس
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