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جملس حقوق اإلنسان

الدورة السادسة والثالثون
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل*
تونس
إضافة

آراء بش أأالن االس أأت/تا ال وصيو التوال أأمال وااللتةام أأال ال و م أأة وال أأردود
املقدمة من الدولة موضع االستعراض

*

مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة ابألمم املتحدة.
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ابأ أأة الدولأ أأة التونسأ أأمة لأ أأق توالأ أأمال جملأ أأس حقأ أأوق اإلنسأ أأان
السادسة والثالثني

دورت أ أ

-1

العمال املنزليني (أوروغواي).
التصديق على االتفاقية رقم  189ملنظمة العمل الدولية بشأن ّ

-2

التعجيل ابعتماد مشروع قانون اللجوء (أوغندا).

اإلحاطة لما.
اإلحاطة لما.

ازو مان جدياد االحتفاا
 -3إلغاء أحكام قاانون االحاوال الشيصاية الاع عنا علاى املارأة الاع تت ّ
حبضانة أطفاهلا (كندا).
قبول التوالمة.
 -4تعزيز آليات احتجاز املهاجرين املستضعفني على احلادود وحتدياد هاويتهم وما ّدهم ابملسااعدة
م االمتثال الكامل للقانون الدويل (غواتيماال).
قبول التوالمة.
 -5الغ اااء اار عب ااور احل اادود غ ااز الق ااانو وتعزي ااز آلي ااات كش ا وحتدي ااد ومس اااعدة امله اااجرين
القص اار وملتمس ااو اللج ااوء ا تمل ااون و ااحا اال ااار ابلبش اار
املستض ااعفني عل ااى احل اادود ّ اان م اايهم ّ
(املكسيك).
اإلحاطة لما.
 -6اختاذ التدابز لتعزيز آليات كش املهاجرين املستضعفني على احلدود وحتديد هويتهم وما ّدهم
القصر وطالبو اللجوء و حا اال ار ابلبشرا تملون (نيجز ).
ابملساعدة ّن ميهم ّ
قبول التوالمة.

القصاار غااز املصااحوبني
 -7اختاااذ تاادابز لتعزيااز وقايااة حقااو املهاااجرين و اامان عاادم احتجاااز ّ
بذويهم واألسر الع هلا أطفال (نيجز ).
قبول التوالمة.
 -8التعجياال ابلتصااديق علااى تعاادي ت كمباااال املتعلااق بنظااام رومااا األساس ا للمحكمااة ا نائيااة
الدولية بشأن جرمية العدوان (لييتنشتاين).
قبول التوالمة.
 -9أتمااني قايااة املثليااات واملثليااني ومزدوج ا املياال ا نس ا ومغااايري اهلويااة ا نسااانية واملتح اولني
جنسيا مان مجيا أااكال الووام والتميياز و العنا واالمتنااع عان الفحاوص والتشييصاات العشاوائية
(لكسمبورغ).
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قبول التوالمة
 -10تطااوير ب ارامو التوعيااة العامااة للتطاار لوواام املثليااني ومزدوج ا املياال ا نس ا ومغااايري اهلويااة
ا نسانية وحامل وفات ا نسني (ايرلندا).
اإلحاطة لما.
 -11انشاء جملس لألد ن لتيسز احلوار والوائم بني االد ن (سزاليون).
قبول التوالمة.
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