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 اإلنسان  حقوق  مجلس
 الشامل الدوري  باالستعراض المعني العامل الفريق

 واألربعون  الحادية الدورة

 2022 الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

 *تونس بشأن مصلحة صاحبة جهات من مقدمة معلومات ورقات موجز  

 اإلنسان لحقوق  السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير  

 الخلفية -أوالا  

  االستعراض  دورية  مراعاة  مع  ،16/21و  5/1  اإلنسان  حقوق   مجلس  بقراري   عملا   التقرير   هذا  أُعد -1
إلى عملية  (1)مصااال ة  صااااح ة  جهاتة من مقدمورقة معلومات    43  عدده  لما  موجز   وهو  الشاااام    الدوري 

م  الشاااااام ،  الدوري   الساااااتعراضا   مع  التقرير   وأُعد   الكلمات  لعدد  األقصاااااى  بال د  تقيُّداا   موجز  شااااا    في  وُيقدَّ
  (2)االعت ار  في السابق االستعراض نتائج أخذ

 صاحبة المصلحةالجهات  من المقدمة المعلومات -ثانياا  

 اإلنسان حقوق  آليات  مع والتعاون  الدولية االلتزامات نطاق -ألف 

1أرقام    المشاااتر ةالورقات    أصااا ا   أوصاااى -2
16و (3)

19و (4)
  والتنمية  للسااالم  ماعت  ومؤساااساااة  (5)

 االتفاقية   على  بالتصااااد ق  (7)األساااااسااااية  وال ريات  اإلنسااااان ب قوق   المعنية  العليا  واللجنة (6)اإلنسااااان  وحقوق 
 أسرهم  وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق  ل ماية الدولية

10  رقم  المشااااتر ة  الورقة  أصاااا ا   وأوصااااى -3
  البروتو ول  على  بالتصااااد ق (9)ماعت  ومؤسااااسااااة (8)

 والثقافية  واالجتماعية االقتصادية بال قوق  الخاص الدولي بالعهد المل ق االختياري 

13أرقام    المشاتر ة  الورقات  أصا ا   وأوصاى -4
16و (10)

18و (11)
 ب قوق   المعنية  العليا  واللجنة (12)

  الخاص  الدولي  بالعهد  المل ق  الثاني  االختياري   البروتو ول  على  بالتصد ق (13)األساسية  وال ريات  اإلنسان
 اإلعدام  عقوبة إلغاء إلى الهادف والسياسية، المدنية بال قوق 
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16  المشاتر ة  الورقة وحثت -5
  إطار   في  الدول بين عليه  المتفق  الشا او   إجراء قبول  على  تونس (14)

  القسري  االختفاء من األشخاص جميع ل ماية الدولية االتفاقية

  االتفاقية من 31  المادةأح ام   بموجب  الشاااا او   تقديم  إجراء بقبول  (15)ماعت  مؤسااااسااااة  وأوصاااات -6
  على  للقضااء  الدولية االتفاقية  من 14  المادةأح ام  و   القساري،  االختفاء  من  األشاخاص  جميع ل ماية  الدولية
 العنصري  التمييز  أش ال جميع

7ي رقم  المشااتر تين  الورقتين  أصاا ا   وأوصااى -7
9و (16)

  اإلنسااان ب قوق   المعنية  العليا  واللجنة  (17)
  العائلي  والعنف  النسااء  ضاد  العنف من  للوقاية  أوروبا  مجلس  اتفاقية  على  بالتصاد ق (18)األسااساية  وال ريات

 اسطنبول(  )اتفاقية وم اف تهما

10  رقم  المشااااااااتر ة  الورقة  أصاااااااا ا   وأوصااااااااى -8
  الدولية  العم  منظمة اتفاقية  على  بالتصااااااااد ق (19)

 ( 1952) الدنيا( )المعا ير  االجتماعي الضمان بشأن 102 رقم

1ي رقم  المشتر تين  الورقتين  أص ا   وأوصى -9
14و (20)

  العم  منظمة  اتفاقية  على  بالتصد ق  (21)
 )الزراعة(  العم  تفتيش بشأن 129 رقم الدولية

7  رقم  المشاااااااااتر ة  الورقة  أصااااااااا ا   وأوصاااااااااى -10
  الدولية  العم  منظمة اتفاقية  على  بالتصاااااااااد ق (22)

  العنف  على  القضاااااااااااااااء  بشااااااااااااااأن 190  رقم  الدولية  العم  منظمة واتفاقية  األمومة ل ماية  (2000)183 رقم
 العم   عالم في والت رش

7ي  رقم المشاااااتر تين  الورقتين  أصااااا ا   وأوصاااااى -11
9و (23)

  العليا  واللجنة (25)ماعت  ومؤساااااساااااة (24)
  189  رقم  الدولية  العم   منظمة اتفاقية  على  بالتصاااااااد ق (26)األسااااااااساااااااية  وال ريات  اإلنساااااااان  ب قوق   المعنية

 ( 2011) المنزليين العمال بشأن

 حظر   معاهدة  على  التوقيع  إلى  تونس  (27)النووية األسااااااااال ة  على  للقضااااااااااء  الدولية  ال ملة  ودعت -12
 إليها  االنضمام أو عليها التصد ق أو النووية األسل ة

11  رقم  المشااتر ة  الورقة  أصاا ا   وأوصااى -13
AccessNow ومنظمة (28)

  (30) الكرامة  ومؤسااسااة  (29)
 لزيارات ا بإجراء لهم السماح خلل من الخاصة اإلجراءات إطار  في بواليات لم لفينا مع التعاون  بتعزيز 

 اإلنسان لحقوق  الوطني  اإلطار -باء 

 والتشريعي الدستوري  اإلطار -1 

4أرقام   المشاااااااتر ة  الورقات  أصااااااا ا   أعر  -14
5و (31)

6و (32)
7و (33)

9و  (34)
11و (35)

15و   (36)
 (37 ) 

17و
25و (38)

AccessNow  ومنظمة (39)
  هيومن  ومنظمة (42) ارتر  ومر ز   (41)الكرامة  ومؤسااااااااااااااسااااااااااااااة  (40)

 ( 45) األسااااساااية   وال ريات  اإلنساااان ب قوق   المعنية  العليا  واللجنة  (44)الدولية  ال قوقيين ولجنة  (43)ووتش  را تس
  تموز/ 25  وفي  الدسااااااااتور   تأوي  عن  الناشاااااااا ة  الطوارئ  وحالة االسااااااااتثنائية  التدابير  مخاطر   إزاء  قلقهم عن

  ورفع  البرلمان، أنشاطة  بتعليق  الدساتور، من 80الفصا     بأح ام م تجاا   الجمهورية،  رئيس  قام  ،2021  وليه
  الجمهورية رئيس  أصادر  نفساه،  الدساتوري الفصا     إلىومساتنداا    ال  ومة  رئيس  وأقال  النوا ، عن  ال صاانة
  والتنفيذية  التشارييية  السالطتين بتر يز  له يسام   االساتثناء  حالة بشاأن  2021 أ لول/سابتمبر   22 في  مرساوماا 

  الوقتية  الهي ة وح   فيها،  للطعن ساااااابي   أي من  أفعاله وحمى  الدسااااااتور،  أح ام  معظم  وألغى   الرئيس   د في
  المتعلقة  التنقي ات  مشاااريع  إعداد في  لمساااعدته لجنة  إنشاااء  على  ونص  القوانين،  مشاااريع  دسااتورية لمراق ة

  وطنية  مشااااورات سااايعقد  أنه  الرئيس  أعلن  ،2021  ر األول/ديسااامب   انون   13 وفي  الساااياساااية   باإلصااالحات



A/HRC/WG.6/41/TUN/3 

3 GE.22-11343 

  25 في  لساااتفتاءل  يخضاااع  جد داا   دساااتوراا   وسااايعد    ،2022  آذار/مارس  إلى  الثاني/ نا ر    انون   من  الفترة في
  2022 األول/ديسمبر   انون  17 في برلمانية انتخابات جري وسيُ  ،2022  وليهتموز/

بالتصاااااويت الذي جر  على   ( 46) ب قوق اإلنساااااان وال ريات األسااااااساااااية وإذ رح بت اللجنة العليا المعنية  - 15
ر التصااااويت  وأوصاااات منظمة هيومن   القانون األساااااسااااي المتعلق بالم  مة الدسااااتورية، أعربت عن أساااافها لتأخ 

1والورقة المشتر ة رقم   ( 47) را تس ووتش 
 باإلسراع في ترشي  أعضاء الم  مة الدستورية    ( 49) ومر ز  ارتر   ( 48) 

  الطوارئ   حالة  تمد د  إلى  (50)األسااااااساااااية  وال ريات  اإلنساااااان  ب قوق  المعنية  العليا  اللجنة  وأشاااااارت -16
  حالة عن  الناجمة  الضاااااواب   أن  دةا م د    الدساااااتور  من  49  الفصااااا   ألح ام  االمتثال ضااااارورة  وإلى ،غير مر ة
  ]   [  العام  األمن  لمقتضاايات  ]   [  إال  الضااواب   هذه  توضااع  وال  ]   [   القانون   "ي دد]ها[  أن يجب  الطوارئ 

  إرساااء  بإعادة  (51)الدولية  ال قوقيين لجنة  وأوصااات  ]   ["   وموج اتها  الضاااواب   هذه بين  التناساااب  احترام  مع
  حالةبفع    حل ها  أو  تعليقها جر    التي  الدسااااااتورية  والهي ات  والمؤسااااااسااااااات  البرلمان  وإعادة  الدسااااااتوري   النظام

 واضااااا ة  شاااااروطاا   ي دد  الذي  الدولي  والقانون   الدساااااتور  بموجب  تونس  اللتزامات  الكام   االمتثالو   الطوارئ؛
 الطوارئ  حالة إعلن بموجبها يجوز  ودقيقة

 العامة السياسة وتدابير المؤسسية األساسية الهياكل -2 

ر إنشااء الهي ات    (52)ساان وال ريات األسااسايةأعربت اللجنة العليا المعنية ب قوق اإلن -17 عن أسافها لتأخ 
  والهي ة العليا المساااتقلة للنتخابات هي الهي ة  2014الدساااتورية المساااتقلة المنصاااوص عليها في دساااتور عام  

الوحيدة التي تم االنتهاء من إنشااااائها  وُوضااااعت القوانين األساااااسااااية المتعلقة بهي ة ال و مة الرشاااايدة وم اف ة  
يصااااادر أي منها    وهي ة التنمية المساااااتدامة وحقوق األجيال القادمة، ولكن لم  الفسااااااد، وهي ة حقوق اإلنساااااان، 

ت على قانونها األساسي   وهي ة االتصال السمعي ال صري هي الهي ة الوحيدة التي لم يصو 

1  رقم  المشاااااااااتر ة  والورقة  (53)ووتش  را تس  هيومن منظمة  وأوصااااااااات -18
 بسااااااااان   (55) ارتر  ومر ز  (54)

  وأوصات  عليها   دائم  طابع  وإضاافاء  الدسااتور   من  وال تها تسااتمد    التي  المسااتقلة  المؤسااسااات  ل ماية تشااريعات
  والتي  الدساتور  من  وال تها  تساتمد  التي  الفسااد م اف ة هي ة  بإعادة (57) ارتر  ومر ز   (56)ووتش  را تس  هيومن

14 رقم  المشتر ة  الورقة  أص ا   وأوصى   2021  آ /أغسطس في  أعمالها  بتعليق  التونسي  الرئيس  قام
(58 ) 

 المستدامة  التنمية هي ة إنشاء في بالتعجي 

14  رقم  المشااااااتر ة  الورقة  أصاااااا ا   وأوصااااااى -19
 هي ة   بإنشاااااااء  (60)ووتش  را تس  هيومن  ومنظمة (59)

 اإلنسان  حقوق 

 منتظمة   بصااااااورة بالنصااااااف  الهي ة تر ي ة  بتجد د  (61)التعذ ب من  للوقاية  الوطنية  الهي ة  وأوصاااااات -20
21  رقم  المشاااااااااتر ة  الورقة  أصااااااااا ا  واعتبر    (62)والمالي  اإلداري   اساااااااااتقللها وتعزيز 

  الوطنية  الهي ة  أن (63)
  دوراا   وأدت  ال رياة، من  ال رماان  ألماانن  العاد ادة  زيااراتهاا خلل من  الوقاائي  دورهاا  أد ت  التعاذ اب من  للوقااياة
  مهاد د    التعاذ اب من  للوقااياة  الوطنياة الهي اة عما  أن  واعتبروا  2021  عاام مناذ  المظااهرات في  مل وظااا   رقاابيااا 

 من  ال رمان  أمانن  جميع  إلى  وصاااااااولها  بضااااااامان  وأوصاااااااوا  ،2021   وليه/تموز   في  الطوارئ   حالة  بدء  منذ
م  قيود   دون   ال رية 1  رقم  المشااااااااتر ة  الورقة  أصاااااااا ا   وقد 

 بتخصاااااااايص   فيها  مطالبين  مماثلة، توصااااااااية (64)
9رقم    المشااااااتر ة  الورقة  أصاااااا ا   وأوصااااااى  الهي ة   لهذه  اللزمة  المادية  الموارد

  الهي ة  اسااااااتقلل بتعزيز   (65)
 واستدامتها  التعذ ب من للوقاية الوطنية
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 وحمايتها اإلنسان  حقوق  تعزيز -جيم 

 الساري  اإلنساني الدولي القانون  مراعاة مع اإلنسان، حقوق  مجال في الدولية بااللتزامات الوفاء -1 

 التمييز  وعدم المساواة   

  50  عدد  القانون   باعتماد (66)األساااااااااسااااااااية  وال ريات  اإلنسااااااااان  ب قوق   المعنية  العليا  اللجنة رحبت -21
  والجرائم  األعمال  لتزا د  التصاادي بغية  العنصااري،  التمييز   أشاا ال جميع  على  بالقضاااء  المتعلق  2018 لساانة
  وبالعم   العنصاااري   التمييز   لمناهضاااة  الوطنية  اللجنة  إنشااااء في باإلساااراع  وأوصااات  العنصاااري،  الطابع  ذات
  المشاتر تين  الورقتين  أصا ا   موقد    القانون   هذاإنفاذ    في  الكام   بدورها  القضاائية  السالطة  قيام  ضامان  على
1ي رقم

19و (67)
  أشاااا ال بجميع  الوعي  لزيادة  حملت وشاااان    برامج  وضااااع  إلى  ودعيا  مماثلة  توصاااايات  (68)

19  رقم المشاتر ة  الورقة  وذ رت  المدني   المجتمع مع  بالتعاون   وم اف تها  العنصاري  التمييز 
  السا ان  أن (69)

  أن  مع االنتشاااار  واساااعة  الظاهرة  هذه  تزال  وال  العنصاااري، للتمييز   طويلة فترة منذ   تعرضاااون   البلد في  الساااود
 يجر مها  بات القانون 

 للتعذ ب التعرض وعدم شخصه، على واألمان وال رية ال ياة في الفرد حق  

وأصااا ا  الورقات المشااتر ة    (70)حظت اللجنة العليا المعنية ب قوق اإلنساااان وال ريات األسااااسااايةال -22
1أرقام  

9و  (71)
13و  (72)

أن التشاااريعات التونساااية تطب ق عقوبة اإلعدام في حاالت عد دة إذ تتضااامن قائمة    (73)
يعاَقب عليها بهذه العقوبة  وأوصااااااااااااات اللجنة العليا المعنية ب قوق اإلنساااااااااااااان وال ريات    فعلا   143مؤلفة من  

1، وأصاااااا ا  الورقات المشااااااتر ة أرقام  (74)األساااااااسااااااية
9و  (75)

13و  (76)
18و  (77)

بتنقي     (79)  ارتر ومر ز    (78)
 القوانين السارية من أج  إلغاء عقوبة اإلعدام في جميع ال االت ولجميع الجرائم دون استثناء 

13  رقم  المشاتر ة  الورقة  أصا ا   والحظ -23
 سايما   وال  ومعاملتهم،  الم تجزين احتجاز   ظروف  أن (80)

  19- وفيد جائ ة اندالع منذ تدهورت وقد للقلق مثيرة باإلعدام، عليهم الم  وم

 في   وطنياة  وقاائياة  آلياة أول أنشاااااااااااااااأت تونس  أن (81)التعاذ اب  من للوقااياة الوطنياة اللجناة  وذ رت -24
  اإلجراءات  مجلااة أح ااام  بعض  وإتمااام  بتنقي  المتعلق  2016  لساااااااااااااانااة  5 عاادد القااانون   واعتماادت  المنطقااة
  م ام تعيين في  ال ق  على  وينص  اإليقاف مر ز   داخ  فيه بالمشات ه  االحتفاظ  مدة  من يقل   الذي  الجزائية،

 من  للوقاية  الوطنية  اللجنة  أن  بيد  طبي   لف ص  الخضاااااااوع  طلب وفي  االساااااااتنطاق مرحلة  أثناء  لمسااااااااعدته
 تعريف  مث   التعذ ب،  مناهضاااااااااااة لجنة  إليها  أشاااااااااااارت  وقد  قائمة، تزال  ال  الت ديات  أن  اعَتبرت  (82)التعذ ب
  المعاملة  وسااوء  التعذ ب  وممارسااات  األساااسااية،  القانونية  الضاامانات  واحترام  التونسااي،  التشااريع في  التعذ ب

 في  المشاااات ه  األشااااخاص  ضااااد وخاصااااة  الشاااارطة،  لد   واالحتفاظ  االعتقال  أثناء ساااايما  وال  األمن،  قطاع في
  اتفرضاه   التي  التعسااةية  القيود  ازدياد  (83)التعذ ب من  للوقاية  الوطنية  اللجنة  والحظت  إرهابي   بنشااا   قيامهم

  تموز/ 25 بتااري   االسااااااااااااااتثناائياة  بااألح اام  المتعلق  المرسااااااااااااااوم  صااااااااااااااادور  مناذ  ال رياات على  الاداخلياة وزارة
  المجلة من  م رر   101 الفصاااااااااااااا  بتنقي   (84)التعاذ اب من  للوقااياة  الوطنياة  اللجناة  وأوصاااااااااااااات   2021  ولياه

  الصاااااااااااارم  التطبيقبو   التعذ ب،  مناهضاااااااااااة  اتفاقية مع توافقه  ضااااااااااامان  بغية  التعذ ب، يعر ف  الذي  الجزائية،
  اإليقاف، مر ز داخ     بهم  الم تفظ  و/أو  المعتقلين  لألشااااااخاص  القانون   ي فلها  التي  األساااااااسااااااية  للضاااااامانات

  الم لفين  الموظفين  وتادرياب الم تجزين، وحقوق   االحتجااز   بظروف المتعلقاة  والمتطل اات للمعاا ير  واالمتثاال
 جميعُ   تؤدي أن  على  وال رص  الموقوفين"،  األشااااااااااااااخااص حقوق   واحترام  ال يوي "األمن  على  القوانين  باإنفااذ

  مسااتقلون،  قضاااة  الفور   على يجريها  ومتأنية نزيهة  ت قيقات  إلى  المعاملة  وسااوء  بالتعذ ب  المتعلقة  الشاا او 
  بعقوبات  إدانتهم  حال في  ومعاقبتهم  األصااااول،  وفق  للم انمة  فيهم  المشاااات ه  الجناة  إخضاااااع  ضاااامان  وعلى

  االسااااااتشااااااهاد  عدم  وضاااااامان  الضاااااارر، جبر  سااااااب  من ي في  ما  الضاااااا ايا ومن   أفعالهم، وخطورة  تتناسااااااب
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  باالكااميرات   واالسااااااااااااااتنطااق  االحتجااز   أماانن  وتزوياد  المتهم، ضااااااااااااااد  إث اات  أدلاةَ   باالتعاذ اب  تُنتزع  أقوال باأي
1أرقام    المشاااااااتر ة  الورقات  أصااااااا ا  وأعر 

9و (85)
18و (86)

21و (87)
  ومنظمة  (89)الكرامة ومؤساااااااساااااااة  (88)

 مماثلة  توصيات وقدموا مشابهة شواغ  عن (90)ووتش را تس هيومن

 اإلرها  وم اف ة اإلنسان حقوق   

1أرقام    المشاااااتر ة  الورقات  أصااااا ا   أعر  -25
6و (91)

21و (92)
  قلقهم  عن  (94)الكرامة ومؤساااااساااااة (93)

  القانون   )أ(  التاليين:  القانونين بتعد    وأوصاااااااااااااوا  إنفاذها   وإزاء  اإلرها  بم اف ة  المتعلقة  التشاااااااااااااريعات  إزاء
  دقيقاا   تعريفااا   اإلرهاابي  العما  تعريفمن أجا     ،2015  آ /أغسااااااااااااااطس  7  المؤرخ  ،2015  لسااااااااااااااناة 26 عادد

  ،2016  لسااااااااااااااناة 5  عادد  القاانون   و) (  الادولياة،  للمعاا ير   وفقااا   اإليقااف مر ز داخا     االحتفااظ  مادة  وتخةيض
  الم امي حضااااااور  جع   أج  من  اإليقاف، مر ز   داخ   االحتفاظ بشااااااأن  ،2016  شاااااا ا /فبرا ر  16  المؤرخ
 اإليقاف  مر ز  داخ  االحتفاظ بداية منذ إلزامياا 

  التونساايين  إلعادة  المْمكنة  الخطوات جميع  باتخاذ  تونس  (95)ووتش  را تس  هيومن منظمة  وأوصاات -26
  تأهيلهم  إعادةبلدهم بغية   إلى  إعادتهم  على  المسااعدة  أو  بلدهم  إلى  إرهابية  أعمال  في  ضالوعهم في  المشات ه
  الدولية؛  القانونية  المعا ير  مع  تماشاااااااى  بما  األمر،  اقتضاااااااى  إذا  مقاضااااااااتهم،  أو  ومراقبتهم  إدماجهم،  وإعادة

  ومن هم  اللزم،  الطبي  العلج  وتلقيهم  إنسااااااانية،  معاملة  وطنهم  إلى  العائد ن  األفراد جميع  معاملة  وضاااااامان
  السااااااااااااااريعة  العودة  وضاااااااااااااامان  االحتجاز؛  أثناء  الواج ة  القانونية  اإلجراءات  مراعاةمن حيث   الكاملة  حقوقهم
  تنظيم من  أعضااااااااااااااءمع    مزعومةال تهمعلقب جة   الخارج  في الم تجزين  األطفال  المواطنين لجميع  واآلمنة
 بهن  باالتجار   داعش  قامت  ياللوات  والنسااااااااااء  داعش سااااااااايطرة ت ت  عاشاااااااااوا  الذ ن  األطفال  ومعاملة  داعش،

 األول  المقام في نض ايا

 القانون  سيادةفرض و  العقا  من اإلفلتم اف ة  ذلك في بما العدل، إقامة  

1أرقام    المشاااااااااتر ة  الورقات  أصااااااااا ا   أعر  -27
6و (96)

20و (97)
 ولجنة   (99)الكرامة  ومؤساااااااااساااااااااة (98)

  مس  ال   إزاء قلقهم  عن (101)الادوليااة  الم ااامين  لرابطااة  التااابع اإلنساااااااااااااااان حقوق  ومعهااد  (100)الادوليااة ال قوقيين
  المجلس ح     الذي 2022 شااا ا /فبرا ر   12  المؤرخ  الجمهورية  رئيس قرار   صااادور نتيجة    القضااااء باساااتقلل

ر   مؤقت  بمجلس  واساااااتبدله  للقضااااااء  األعلى   أيضاااااا   المرساااااوم  هذا  ويمن   بقانون   مرساااااوم بموجب  تر يبته قر 
  مقاضااااة  بتزا د  (102)أنفساااهم  الورقات  أصااا ا   وأفاد  للقضااااة   الوظيفي  التطوير  في  التدخ   في  ال ق  الرئيس

   2021  وليااهتموز/  25  في  ات خااذهااا التي  والتاادابيرَ   الرئيَس  النتقااادهم العساااااااااااااا ريااة  الم ااانم أمااام الماادنيين
  السااااالطة تدخ   وعدم  القضاااااائية  السااااالطة  اساااااتقلل  لضااااامان  للقضااااااء  األعلى  المجلس  بإعادة  (103)وأوصاااااوا

  الجرائم  على  العسا رية  الم انم  اختصااص  اقتصاار   وضامان  ممارساتها؛ في  األشا ال  من شا    بأي  يذيةالتنف
 عس ريون  أفراد  رتكبها التي العس ري  الطابع ذات

1  رقم  المشااتر ة  الورقة  أصاا ا  وأشااار  -28
  افتقار  مث   العدالة،  سااير   في  المشااان  اسااتمرار   إلى (104)

   ؤدي  مما  القانونية  للنصااااوص  جداا   الضاااايق  والتفسااااير   اإلنسااااان، حقوق   مجال في  ُم  م  تدريب  إلى  القضاااااة
  التي  المائة(  في  150) االحتجاز   أمانن  انتظاظ في  تسااااااااااب ب  هذا  و    ال ريات،  دتقي    أح امصاااااااااادور    إلى

  المخااادرات   تعااااطي  بتهماااة  حو موا  و/أو  عليهم  الق ض  ألقي الاااذ ن  من  فيهاااا  األشااااااااااااااخااااص  ثلاااث   تاااألف
  الشام   الدوري   االساتعراض  خلل قبلتها  التي  العدالة  بإصالح  المتعلقة  التوصايات  بتنفيذ تونس  (105)وأوصاوا

21  رقم  المشاااتر ة  الورقة  أصااا ا   وأوصاااى  الساااابق 
  إطار   لوضاااع  الجزائية  اإلجراءات  مجلة  بإصااالح (106)

 الصادرة  األح ام وتخةيف بد لة عقوبات فرض  تي  قانوني
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اساااااااتمرار اإلفلت من العقا  على جريمة التعذ ب وعدم جبر    (107)والحظ أصااااااا ا  الورقة نفساااااااها -29
الضاااارر الناجم عنها بساااابب عق ات عد دة )ب ء اإلجراءات القضااااائية أو عدم نزاهة القضاااااة، و ثرة القضااااايا  
المعروضاااة على القضااااء، والعوائق التي  تساااب ب فيها أفراد قوات األمن الذ ن  رفضاااون التعاون مع الت قيقات  

بإنشااااء شااارطة قضاااائية متخصاااصاااة في الت قيق في أعمال    (108)الضااا ايا والشاااهود(، وأوصاااوا   ياناا ويهددون أح
 التعذ ب وسوء المعاملة، تابعة لوزارة العدل، وضمان حضور أفراد قوات األمن المتهمين جلسات م انمتهم 

20واعتبر أصاااااا ا  الورقة المشااااااتر ة رقم   -30
رة تهد د  أن ثمة مخاطر  بي   (110)ومؤسااااااسااااااة الكرامة  (109)

ومع إنشاااااء هي ة    2013لساااانة    53عملية العدالة االنتقالية التي اسااااُتهلت مع صاااادور القانون األساااااسااااي عدد  
   2013و  1955ال قيقاة والكراماة التي ُ لفات باالت قيق في انتهااناات حقوق اإلنساااااااااااااااان المرتك اة بين عاامي  

دائرة    13ملف  إلى    200لنهائي وإحالة  بنشااااااااااااار تقريرها ا  2019وأنهت هي ة ال قيقة والكرامة مهامها في عام  
20جنائية متخصاااااااصاااااااة في إطار العدالة االنتقالية  وأبل  أصااااااا ا  الورقة المشاااااااتر ة رقم  

عن العق ات    (111)
بقانون  هدف إلى ت قيق "مصاااااااااال ة    ، مرساااااااااوماا 2022آذار/مارس    20التالية: اعتماد رئيس الجمهورية، في  

تي  لهم التنصااااا  من الملحقة القضاااااائية، بما في ذلك أمام الدوائر  جزائية" مع المتورطين في قضاااااايا فسااااااد ت
الجنائية المتخصاااااااصاااااااة، مقاب  االساااااااتثمار في المناطق الم رومة؛ والصاااااااعوبات الكثيرة التي تواجهها الدوائر  

ر   الجنائية المتخصاصاة )نثرة القضاايا المعروضاة عليها، وتناو  القضااة، والغيا  المتكرر للمتهمين( مما يفس 
إلى أن الوعود بجبر الضاااااااااارر المل ق    20دم صاااااااااادور أي ح م  والحظ أصاااااااااا ا  الورقة المشااااااااااتر ة رقم  ع

بأن تعيد الدولة التونساااية علناا تأنيد عزمها على إنجاز عملية    (112)على ورق، وأوصاااوا   بالضااا ايا ال تزال حبراا 
 هي ة ال قيقة والكرامة وتنفيذ توصيات  2013لسنة  53ألح ام القانون عدد  العدالة االنتقالية وفقاا 

 والسياسية العامة ال ياة في المشار ة في وال ق األساسية ال ريات  

1أرقاام    المشااااااااااااااتر اة  الورقاات  أصاااااااااااااا اا   أبل  -31
4و  (113)

6و (114)
9و  (115)

21و  (116)
  ومنظماة (117) 

AccessNow
 خلل   للقوة  متناسااااب  غير   اسااااتخدام  عن (120)ماعت  ومؤسااااسااااة  (119)الكرامة  ومؤسااااسااااة  (118)

  عمليات  وعن  ،وقامت بضااربهم  عمداا  األمن  قوات  اسااتهدفتهم صاا فيين  ضااد  ذلك  في بما  ساالمية،  مظاهرات
  وأوصاى  وقاصارون   اإلنساان  حقوق  عن  ومدافعون   متظاهرون   لها  تعر ض تعساةية  جماعية واحتجاز   اعتقال

21 رقم الورقاة  أصاااااااااااااا اا 
  ذلاك في  بماا  العااماة، التجمعاات  إدارة  نظم  الاذي القاانوني اإلطاار   بتعاد ا   (121)

  لضاااااااامان  العامة،  االجتماعات بشااااااااأن  1969  الثاني/ نا ر    انون   24  المؤرخ  1969 لساااااااانة 4  عدد  القانون 
 في  ومساااتق   وجدي  وفوري  نزيه ت قيق  إجراء  وبضااامان  أفضااا ؛ بشااا    القوة  اساااتخدام وبتقييد  التجمع، حرية
 هامشها  وعلى المظاهرات أثناء األمن قوات ارتكبتها التي والعنف التعذ ب ادعاءات جميع

11  رقم  المشااتر ة  الورقة  أصاا ا   وأبل  -32
AccessNowومنظمة  (122)

  (124) الكرامة   ومؤسااسااة  (123)
  وترهياب ومضاااااااااااااااايقاة  وإداناة  ومقااضااااااااااااااااة  اعتقاال فيهاا  جر   حااالت عن (125)ووتش را تس هيومن ومنظماة

  الهي ة  والحظت  الساااالطة   النتقادهم  نينومدو     اإلنسااااان  حقوق  عن  ومدافعين وم امين  وصاااا فيين ياساااايينساااا
  تجاه والكراهية  العنف على  الت ريض  ظاهرة تنامي  )الهاي ا(  ال صااااااري   الساااااامعي  للتصااااااال  المسااااااتقلة  العليا

5أرقام    المشاتر ة  الورقات  وأثارت   (126)عملهم عرقلة  بغية واإلعلميين  الصا فيين
12و  (127)

23و   (128)
 (129 ) 

  الصاا فيين واحتجاز   المعدات،  ومصااادرة  الصاا فيين،  واعتقال  للقوة،  القانوني غير   االسااتخدام بشااأن  مخاوف
 في  العمومي  الوطني  التلفزيون   مد ر   إقالة عن  فضاالا   إعلم،  وسااائ   مقرات  ومداهمة  وسااجنهم،  ومقاضاااتهم

 منظمة  أوصاااااااااتو   ال صاااااااااري   السااااااااامعي  للتصاااااااااال  المساااااااااتقلة  العليا الهي ة  موافقة  دون   2021   وليهتموز/
AccessNow

  2014عام    دساااااااااااااتور ح ام  أل  وفقاا  التعبير   ريةالمتعلق ب  القانوني  اإلطار   بإصااااااااااااالح  (130)
 تعاد ا   ساااااااااااااايماا ال وخاارجاه، اإلنترنات  على التعبير  تجريم  إنهااء يخص فيماا  الادولياة  باالتزامااتهاا  تونس  وبوفااء

  للتصاااال  المسااااتقلة  العليا  الهي ة  وأوصاااات  االتصاااااالت   ومجلة  الصاااا افة  ومجلة  الجزائية  المجلة في   رد ما
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  بقانونين  المرساومين  اساتبدال في  اإلساراع خلل  من  الصا فيين،  ل ماية  قانون   بوضاع  (131)ال صاري   السامعي
  المؤسااااااسااااااات  واسااااااتقلل  والصاااااا افة  التعبير  حريةتكف    أساااااااسااااااية بقوانين  2011 لساااااانة  116و  115  عدد

5  رقما  المشااتر تان  الورقتان  وأوصاات  الدولية   للمعا ير   وفقاا   اإلعلمية
3و (132)

  تتعرض  مابوضااع حد  ل  (133)
  يمارساااااون  ممن  وغيرهم  نون والمدو    اإلنساااااان  حقوق   عن  والمدافعون   والصااااا فيون   اإلعلمية  المؤساااااساااااات  له

  المشااااتر ة  الورقة  وأوصاااات  واضااااطهاد   ومضااااايقة ترهيب من  المسااااؤولين  ومساااااءلة التعبير  حرية في  حقهم
12 رقم

  والقوانين،  اإلعلم،  وساااااااااااااائ   تنظم  التي  القواعد  مواءمة  لضااااااااااااامان تشااااااااااااارييية  خطوات  باتخاذ (134)
  العليا  الهي ة  اساااااااااااتقللية وحماية  اإلنساااااااااااان،  ل قوق   الدولية  المعا ير   مع  تونس في  ال  ومية  والممارساااااااااااات

  السااامعي  االتصاااال  بتنظيم  المتعلق األسااااساااي  القانون   إقرار   وضااامان  ال صاااري،  السااامعي  للتصاااال  المساااتقلة
  االتصاااال هي ة  إنشااااء  خلل من  ال صاااري،  السااامعي  للقطاع  دائم قانوني  إطار   وجود يضااامن  الذي  ال صاااري 
 وعملياتها  هي لها استقللية يضمن ن و على ال صري  السمعي

  حجب عن  واالمتناع ،مفتوحاا   اإلنترنت  بإبقاء  (135)الم دودة  غير   ال رة  الصا افة منظمة  وأوصات -33
  الن و  على  األسااااااااااساااااااااية  ال قوق   واحترام  اتصاااااااااال،  وسااااااااايلة  أي  إعاقة  أو  الموثوقة  للمعلومات  مصااااااااادر   أي

 المعلومة  إلى النفاذ في بال ق المتعلق القانون  في عليه المنصوص

4أرقام    المشاتر ة  الورقات  أصا ا   وأعر  -34
9و (136)

11و  (137)
12و (138)

15و (139)
17و   ( 140) 

 (141 ) 
AccessNow  ومنظمة

  ولجنة  (144) الم دودة  غير   ال رة  الصاااااااا افة ومنظمة  (143)الكرامة ومؤسااااااااسااااااااة  (142)
 88 عااادد  بقاااانون  المرسااااااااااااااوم  تعاااد ااا   مشااااااااااااااروع  إزاء  قلقهم  عن  (146) اااارتر   ومر ز  (145)الااادولياااة  ال قوقيين

  إدارية  رقابة  ويفرض  مساااابق،  إذن  على  ال صااااول  بضاااارورة يقضااااي  إجراء  إدراج  يعتزم  الذي  ،2011 لساااانة
  وأوصى  تقد رية  تفسيرات  إجراء صلحية  السلطات  تمن   أح ام  أساس  على  ب لها ويسم   الجمييات،  على
  المتعلقة  الدولية  األح امَ   الجمييات  بإنشااااء  متعلق  قانون  مشاااروع  أي ي ترم  بأن  (147)الورقات  أصااا ا   نفس

  وأن  والسااااااااااياسااااااااااية،  المدنية  بال قوق   الخاص  الدولي  العهد من  22  المادةا  فيه بما  الجمييات، تكوين ب رية
 وتشار ية  جامعة عملية  تضمن

4أرقام   المشااااتر ة  الورقات  أصاااا ا   وأبل  -35
9و (148)

11و (149)
17و (150)

  الساااالطات  فرض عن(151)
 الجنساية  األقليات  حقوق  سايما  وال  وال ريات،  ال قوق  عن  المدافعة  الجمييات إنشااء  على  قانونية غير   قيوداا 

17  رقم  المشاااتر ة  الورقة  أصااا ا   وأوصاااى  والد نية 
  واألنظمة  القوانين تطبيق  على  السااالطات  بتشاااجيع (152)

 الديمقراطية  بناء في شري ة جهات الجمييات اعت ار  وعلى ،سليماا  تطبيقاا  بالجمييات المتصلة

 الخصوصية في ال ق  

1ا  رقم  المشتر تان  الورقتان  أوصت -36
23و (153)

AccessNow  ومنظمة  (154)
  وتعد   بمراجعة  (155)

  مع توافقه  لضامان  جد د  قانون  سان    أو  الشاخصاية،  المعطيات ب ماية  المتعلق  2004  لسانة 63  عدد  القانون 
  المؤسااااسااااات  إخضاااااعُ   فيها  بما  اإلنسااااان،  حقوق  مجال في  تونس  عقدتها  التي  الدولية  والتعهدات  االلتزامات

  والفريدة  الخاصاااااااة الشاااااااخصاااااااية  البيانات حماية  وضااااااامانُ   البيانات ب رمة  المس   حال  في  للمسااااااااءلة  العامة
 التونسيين  للمواطنين

 األسرية وال ياة الزواج في ال ق  

  المشتر ة  الورقات  وأص ا  (156)األساسية  وال ريات  اإلنسان  ب قوق   المعنية  العليا  اللجنة  أوصت -37
3أرقام  

7و (157)
8و (158)

  تنظم  التي  الشاخصاية  األحوال  مجل ة  بتنقي   (160)ووتش  را تس  هيومن  ومنظمة (159)
 بتمتع تعترف  وال  الزواج، لصااا ة  شااارطاا   المهر   وَتعتبر   األسااارة،  ر     الزوجمر ز   أسااااس على  األسااارة  شاااؤون 
  عد ة فترة  المرأة   على  وتفرض  األطفال،  تجاه  المساااااااؤوليات  ممارساااااااة  يخص فيما  ال قوق  بنفس  والمرأة   الرج 
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  واألطفاال  العااازبااات  األمهااات وصاااااااااااااام خلل  من الوحياادة  الوالااديااة  عن وتتغااافاا   والترماا ،  الطلق  حااالااة  في
 الميراث  طريق عن األصول ملكية نق  في اللمساواة  وترس   الطبيعيين،

 باألشخاص االتجار ها في بما الرق، أش ال جميع حظر   

3رقم   المشاااااتر ة  الورقة  أوصااااات -38
 غير   المنظمات بها  تضاااااطلع  التي  عمالاأل تنسااااايق بتعزيز  (161)

الكشاااف عن   أج  من  ،باألشاااخاص  للتجار   لتصاااديل  الصااا ية  الرعاية  ومقدمي  النواحي  وم انم  ال  ومية
  ومقاضاة  االتجار   حاالت في  الت قيق  ضامان عن  فضالا   الفعالية،  من  بمزيد معهم  والتعام   االتجار   ضا ايا

 الواجب  الن و على مرتكبيها

 ومرضية عادلة عم  ظروف وفي العم  في ال ق  

22  رقم المشااااااااااتر ة  الورقة  أوصاااااااااات -39
  والشاااااااااا ا   للنساااااااااااء عم   فرص  إليجاد  األولوية  بإ لء (162)

 جميع  في  التوظيف  تجميد  عن واالمتناع  الم رومة،  المناطق في ساااااااااااااايما  وال  اإلعاقة،  ذوي  واألشااااااااااااااخاص
  الساااااااياساااااااات موجز  في  المبي ن  الن و  على  العام،  القطاع في  العاملين  األشاااااااخاص تساااااااري  وعن  المجاالت

 للقتصاد    التونسي  المرصد  مع  بالتعاون   الخارجي،   نالدَّ   بآثار   المعني المستق   الخبير  عن  الصادر   4 رقم

 االجتماعي الضمان في ال ق  

22  رقم  المشااتر ة  الورقة  أوصاات -40
  وضامان  ال طالة،  ضااد  االجتماعي  للتأمين  نظام  باساات داث (163)

  الضااااااامان  شااااااا  ة تعتري   التي  الفجوات  وساااااااد  االجتماعي،  والضااااااامان  التقاعد  لصاااااااناد ق  المالية  االساااااااتدامة
 منظمة  توصاية  مع  تماشاى بما  المخاطر   ضاد  للسا ان  شااملة تغطية توفير  أج   من  تونس، في  االجتماعي

 موجز  في  الوارد  الن و  على  (،202  )رقم 2012  االجتمااعياة،  لل مااية  الدنياا  ال ادود بشااااااااااااااأن  الدولياة  العما 
  4 رقم السياسات

 الئق مييشي مستو  في ال ق  

22  رقم  المشاااتر ة  الورقة  أوصااات -41
  خل فه  الذي  األثر  من  للتخةيف  افية  تدابير   اتخاذ بضااامان (164)

  هذه بفضاا   بالفع  يجري   ي  المنخفض،  الدخ   ذات المييشااية األساار   على  الطاقة  أو  الغذاء  دعم  تخةيض
  السااااالبية اآلثار تلفي    تسااااانى  و ي  الوطني  الفقر  خ   ت ت يييشاااااون   الذ ن  األفراد  عدد تقلي   اإلصااااالحات

  4 رقم السياسات موجز  في الوارد الن و على اللئق، والس ن الغذاء في ال ق على

25وأوصااااااااى أصاااااااا ا  الورقة المشااااااااتر ة رقم   - 42
بتقليص الفجوات القائمة بين المناطق ال ضاااااااارية    ( 165) 

والريةية لضاامان حصااول الجميع على مياه الشاار  الجيدة النوعية والميسااورة التكلفة، وبأخذ حالة النساااء والفتيات  
 الريةيات في االعت ار في جميع االستراتيجيات التي توضع لل صول على المياه في المناطق الريةية  

 الص ة في ال ق  

7أرقام    المشاتر ة  الورقات  أصا ا   سال  -43
8و (166)

9و (167)
22و  (168)

  عدم  أوجه   على  الضاوء (169)
 جائ ة بساااااابب  تفاقمت  التي  الصاااااا ية،  الخدمات  على  ال صااااااول  مجال في واإلقليمية  االجتماعية  المساااااااواة 

  وساد    به،  مشاامولين غير  شااخصي  مليون  ليشاام   الصاا ي  التأمين تغطية  نطاق بتوساايع  وأوصااوا   19-نوفيد
ين  األط اء في  النقص  من  الصاااااا ة  وزارة على  االنفاق  مبل   وزيادة  ،المناطق مسااااااتشااااااةيات  داخ   المختصاااااا 
  المجانية  واإلنجابية  الجنسية  الص ة  خدمات  وتوفير   العامة،  الص ة  مرافق  ودعم  ال  ومي،  نفاقاإل  إجمالي
 في  إليها  الوصااااااول  وإم انية  الجودة  العالية  واإلجهاض  ال م   منع وسااااااائ  توافر   وضاااااامان  للجميع،  والجيدة
  (170)وص تهن الجنسية حياتهن بشأن موثَّقة معلومات على النساء حصول وضمان العام، القطاع
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8ي رقم  المشاااااااااتر تين  الورقتين  وأصااااااااا ا  (171)اإليجابية  للوقاية  التونساااااااااية  الجميية  وأفادت -44
 (172 ) 

9و
   تجلى  األشاا ال  متعدد لتمييز    تعرضااون   ال شاارية  المناعة  نقص بفيروس  المصااابين  األشااخاص  بأن (173)
  تعرضهمفي  و   ال شرية،  المناعة  نقص بفيروس  المتعلقة  الرعاية  خدمات  على  حصولهم إم انية  م دودية في

 في  الطبية  الساااااااارية  احترام  عدمفي  و   الطبيين(، وشاااااااا ه  الطبيين  الموظفينجانب   من  ذلك في  )بما  للوصاااااااام
  ال شاارية  المناعة  نقص  بفيروس  المصااابين  ضااد التمييز  أشاا ال  جميع  على  بالقضاااء  وأوصااوا  المسااتشااةيات 

  الرعااية  أشاااااااااااااا اال جميعفيماا يخص  حقيقياة مجاانياة  خادماات  وتوفير   العملياة،  المماارسااااااااااااااة وفي  القاانون  في
 وشاا ه  الطبيين  الموظفين  وتدريب جيدة، مجتميية  خدمات  وتوفير   ال شاارية،  المناعة  نقص  بفيروس  المتصاالة
  1992 لسنة  السارية  باألمراض  المتعلق  القانون   وتعد    اإلنسان،  وحقوق   الطبية  السرية  احترام  على  الطبيين
 جد د  قانون  سن  ، ب  اإلنسان حقوق  نهج ليراعي

 التعليم في ال ق  

Stichting Broken Chalk منظمة  أوصااات -45
  االبتدائي  التعليم لتوفير   عاجلة  تدابير   باتخاذ (174)

  التلميذ  واساااااااات قاء  الثانوي  التعليممرحلة   إلى  الوصااااااااول  فرص وت سااااااااين  األطفال  لجميع  واإللزامي  المجاني
  وذوي  الريةية،  المناطق في يييشاااااااون   والذ ن  الفقر،  من  يعانون   الذ ن  لألطفال  خاص  اهتمام  إ لء  مع  ،افيه

  المؤهلين  المعلمين توافر   وضمان  الدراسية  اهجالمن  إصلح  منها  السب  بشتى  التعليم نوعية وتعزيز   اإلعاقة؛
  معااادالت  ارتفااااع  من ال اااد    إلى  الرامياااة الجهود  وتعزيز   التعليمياااة؛ والتكنولوجياااات  الملئماااة  الت تياااة  والبنياااة

  (175)الثانوي التعليم مرحلة في سيما وال المدارس، من والتسر  الرسو 

 الثقافية ال قوق   

10  رقم  المشاتر ة  الورقة  أصا ا   أوصاى -46
دورات    وإيجاد  الثقافية،  الشاؤون   وزارة ميزانية  بزيادة (176)

  2017 لسااااانة  104  عدد  األسااااااساااااي  القانون  مشاااااروع  واعتماد  الثقافية،  للمهن  أناديميةتخصاااااصاااااات  و  مهنية
  24  المؤرخ  1994 لسانة  36  عدد  للقانون   االمتثال  وضامان  الفنية،  والمهن  الفنان بم انة  باالعتراف  المتعلق

  الشااااا ابية  المرانز وإنشااااااء    الثقافية،  اللمر زية وتعزيز   والفنية،  األدبية  بالملكية  المتعلق  1994 شااااا ا /فبرا ر 
 البلد  أن اء جميع في والثقافية

 اإلنسان وحقوق  التجارية واألعمال والبي ة التنمية  

22أشااارت الورقة المشااتر ة رقم   -47
إلى أن تونس تواجه ت ديات هي لية اقتصااادية واجتماعية من    (177)

قبي  تنامي التفاوتات اإلقليمية، وارتفاع معدالت الفقر، وتزا د الضاااااااااغ  على المالية العامة  وأوصااااااااات الورقة  
22المشااااتر ة رقم  

بضاااامان عدم َتساااابُّب الدَّ ن العام بأوجه ضااااعف اقتصااااادية أو اجتماعية أو سااااياسااااية،    (178)
  4ن إسهامه في النمو والتنمية االجتماعيين الشاملين على الن و الوارد في موجز السياسات رقم بضما ب 

14  رقم  الورقة  أصااااا ا   وأعر  -48
 تغير  وآثار   تونس في  التلوثت  معدال  ارتفاع  إزاء  قلقهم عن (179)

 )مث   ومتوازنة ص ية ببي ة  بالتمتع  تعلق  فيما التونسية  الدستورية  ال قوق   إلعمال  توصيات  وقدموا  المناخ 
  المناخ(، وتغير   البيولوجي  بالتنوع   تعلق  ما سااااااااايما  وال  البي ة،  ل ماية  والمؤساااااااااساااااااااي  القانوني  اإلطار  تعزيز 

  مجل ة  اعتماد في  واإلسااااااااراع جنساااااااااني نهج  ات اع  خلل من  المجال،  هذا في  الجميع بين  المساااااااااواة  وبت قيق
 مثلا  التعليم نظام إطار  في البي ة، مجال في والتثقيف البي ية المعلومات على وبال صول الجد دة، المياه

22  رقم  المشاااتر ة  الورقة  وأوصااات -49
  تساااتخدم   ي  الصاااناعية  الشااار ات  إلى  اإلرشاااادات بتوفير  (180)

  أصااااااا ا   وأوصاااااااى  والتلوث   الطاقة،  واساااااااتهل   المائية،  الموارد اساااااااتنزاف من  لل د وحد ثة نظيفة  تقنيات
25 رقم المشتر ة الورقة

ث  تغريم مبدأ تطبيق طريق عن التلوث بم اف ة (181)  الملو 
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 معينة جماعات أو معّينين أشخاص حقوق  -2 

 النساء  

  58على الرغم من التقادم الم رز في ترسااااااااااااااانة القوانين المتخاذة )مثا  القاانون األساااااااااااااااساااااااااااااي عدد   -50
أة هادفاا إلى ضاااااااامان عدم إفلت مرتكبي العنف  الذي  تعلق بالقضاااااااااء على العنف ضااااااااد المر   2017 لساااااااانة

لتوصاايات االسااتعراض الدوري الشااام  السااابق(، أعربت    الجنسااي من العقا  بمجر د الزواج من الضاا ية، وفقاا 
7وأصا ا  الورقة المشاتر ة رقم    (182) اللجنة العليا المعنية ب قوق اإلنساان وال ريات األسااساية

عن أسفهم    (183) 
، وأوصاااااااااااااوا بااالعتراف  19-الساااااااااااااتمرار مظااهر التمييز واالنتهااناات، التي تفااقمات مناذ انادالع جاائ اة  وفياد

بالمساااااواة الكاملة والفعلية بين الرج  والمرأة، وت د د سااااياسااااة عامة لمنع العنف "في أوقات األزمات"، ووضااااع  
خابات، وتعزيز مشاااار ة المرأة في المناصاااب العليا  نظام انتخابي يضااامن حقاا التكافؤ الرأساااي واألفقي في االنت

  (184)و فالة وصول المرأة إلى سوق العم  في بي ة اقتصادية مواتية لذلك لصنع القرار،

 األطفال  

2رقم    المشااااااااااااااتر ة  الورقة رحبت بينما -51
  حقوق  ت مي  التي  المعاهدات  على  تونس بتصااااااااااااااد ق (185)

  على  المفروض  ال ظر   إنفاذ  إلى فعلا    ؤدي  بما  أح امها  مع  التشاااااااااريعي  إطارها بمواءمة  أوصاااااااااتها  الطف ،
  ضااااااااااااااد  العنف مرتكبي  إفلت  لم ااف اة  وفعاالاة  ملموسااااااااااااااة  تادابير   واتخااذ  الظروف؛ جميع في  البادنيالعقاا   
 والمتابعة  للرصد مستقلة آلية وإنشاء الطف  حماية مجلة تعد   في اإلسراعو  العقا ؛ من األطفال

 اإلعاقة ذوو األشخاص  

  المشتر ة  الورقات  وأص ا  (186)األساسية  وال ريات  اإلنسان  ب قوق   المعنية  العليا  اللجنة  أوصت -52
1أرقام  

19و (187)
25و (188)

  ذوي  األشاااخاص بشاااأن  جد د  قانون  سااان   ب   القائمة،  التشاااريعات  بإصااالح (189)
 الختيار   وإحصاااءات  بيانات  قاعدة  وإعداد  اإلنسااان،  حقوق   على  يقوم  لإلعاقة  شاااملا   تعريفاا   تضاامن  اإلعاقة

 خطة  وتنفيذ  ،ساااليماا   اختياراا   اإلعاقة  ذوي  األشاااخاص  حقوق   لتعزيز   وضاااعها  تعين  التي  والبرامج  الساااياساااات
  االجتماعي  المجالين في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الكاملة  المشار ة  لضمان  م ددة  أهداف  إلى تستند  وطنية
 والثقافية  واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية بال قوق  وتمتعهم والعام

 واألقليات األصلية الشعو   

1أرقام    المشاااتر ة  الورقات  أصااا ا   أوصاااى -53
4و  (190)

9و  (191)
16و (192)

19و (193)
24و   ( 194) 

 (195 ) 
ADF International ومنظماة

 في   باال ق  الكااما   بااالعتراف  (197)والعادالاة  للقاانون   األوروبي  والمر ز   (196)
ونزع الصاااااااااااااافاة   الكراهياة  خطاا   وبم ااف اة د ناه،  تغيير   في  الفرد حق  ذلاك  في بماا  المعتقاد،  أو  الاد ن  حرياة

  الطائفة  ومن  مرتكبيها،  ومقاضاااااااااااة  العنف،  أشاااااااااا ال جميع  من  الد نية  األقليات وحماية  الردة،الجرمية عن 
 األديان  بين ال وار  وبتعزيز  بها، خاصة مقابر  لها ي ون  أن وفي الجمييات تش ي  في ال ق البهائية

1أرقام    المشااااتر ة  الورقات  وأوصاااات -54
10و (198)

19و (199)
 في   األمازي   األطفال حق  بضاااامان (200)

  إدراج  خلل  من  ذلاااك  في  بماااا وتقااااليااادهم،  ثقاااافتهم  ي ترم الاااذي اللغاااة،  والثناااائي الثقاااافاااات المتعااادد  التعليم
  لتقاد ر   األماازيغياة، الثقاافياة الجميياات مع  باالتعااون   الم اادرات،  واتخااذ  المادارس  في ثاانياة   لغاة  األماازيغياة
 بها  الوعي وزيادة األمازيغية الثقافية الممارسات
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 الجنسين صفات وحاملو الجنسانية الهوية ومغا رو الجنسي المي  ومزدوجو والمثليون  المثليات  

1أرقام    المشاااااتر ة  الورقات  أصااااا ا   أوصاااااى -55
4و (201)

8و (202)
9و (203)

15و (204)
19و   ( 205) 

 (206 ) 
25و

 اإلنسااااااااااااان   ب قوق   المعنية  العليا  واللجنة (209)شاااااااااااامس  وجميية  (208)ووتش  را تس  هيومن  ومنظمة (207)
  وإلغاء  الجنساية؛  المثلية  إلث ات   وسايلة الشارجي االخت ار   الساتخدام  الفوري   بالوقف (210)األسااساية  وال ريات
  العتقال بها ُي تج  التيالفصاااااااااول   وجميع  الجنساااااااااية،  المثلية يجرم  الذي  الجزائية  المجلة  من 230  الفصااااااااا 
  الهوية وأحرار   الجنساااااااااااانية  الهوية  ومغا ري   الجنساااااااااااي  المي   ومزدوجي  والمثليين  المثليات ومعاق ة  وم انمة
  232  إلى  226 من  الفصاولها في  بما األخر ،  الجنساانية  الف ات  وأفراد الجنساين  صافات  وحاملي الجنساانية

 )جن ة  الجنسااااانية  هويتهمعلى أساااااس    العدالة  إلى  الناس  تقديم  عن  والتوقف  التونسااااية؛  الجزائية  المجلة من
  الجنسااانية؛  الهوية  أو  الجنساااني التعبير   أو  الجنسااي  التوجه  على  القائم  العنف  وتجريم  المظهر(؛  على  ال  م

  إ داع  ووقف  ذلك؛  لت قيق  اللزمة  اآلليات  ووضع  الجنسانية  والهوية  الجنس تغيير  بإم انية  قانوناا   واالعتراف
  ضااااااااد  العنف  على  والت ريض الكراهية  خطابات جميع  ووقف  الرجال؛ سااااااااجون   جنسااااااااياا   المت والت  النساااااااااء
  وحاملي الجنساااااااانية  الهوية وأحرار   الجنساااااااانية  الهوية  ومغا ري  الجنساااااااي  المي   ومزدوجي  والمثليين  المثليات
 عليها  والمعاق ة األخر ، الجنسانية الف ات وأفراد الجنسين صفات

 اللجوء وطالبو واللج ون  المهاجرون   

19أوصاات الورقة المشااتر ة رقم   - 56
بالتعجي  باعتماد قانون اللجوء وإشاارا  المجتمع المدني في تنقي     ( 211) 

الموجود ن في    وتساااتهدف السااا ان المهاجرين   مشاااروع القانون؛ واعتماد اساااتراتيجية وطنية للهجرة تكون أنثر شاااموالا 
تونس، بالتشاااااااااااااور مع المجتمعات المعنية والمنظمات غير ال  ومية العاملة معها؛ وضاااااااااااامان أال تكون إجراءات  

لقانون حقوق اإلنسااااان وأن ت ترم  رامة المهاجرين وساااالمتهم،    االعتقال والترحي  تعسااااةية وتمييزية وأن تُتخذ وفقاا 
وء واللج ين وضا ايا االتجار وضا ايا العنف والتمييز بما  تماشاى مع  ؛ وحماية طالبي اللج وال سايما أنثرهم ضاعفاا 

التزاماتها في مجال حقوق اإلنساااان، وعدم تعريضاااهم مطلقاا لخطر الملحقة القضاااائية واإلعادة القسااارية؛ وضااامان  
   ( 212) تمتع جميع األشخاص الذ ن  دخلون تونس بال ق في طلب اللجوء وإبلغهم ب قوقهم وواج اتهم 
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