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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   7-18

 تونس  

 تجميع معلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض 16/21و 5/1بقراري مجلس حقوق اإلنسان  أعد هذا التقرير عملا  -1
للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالق، وهو مقدل  في  اااااااا    والتقرير تجميع    .( 1) السااااااااا  

 موجز تقيلداا بالحدل األقصى لعدد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

ضااااايق الحظ فري  األمم المتحدة القطري ومفوضااااايق األمم المتحدة السااااااميق لحقوق اإلنساااااان )مفو  -2
حقوق اإلنسان( التصدي  على النصوص الدوليق التي تعزز حقوق اإلنسان: البروتوكول االختياري التفاقيق 

واتفااقياق مجلس أورو اا لحمااااق األفراد ييماا يتعل  باالمعاالجاق    ،( 2) حقوق الطفا  المتعل  بارجرات تقادام البل اات
  ، ( 4) يئات الرقابق وتدفقات البيانات عبر الحدودبشاااا ن ه ( 3) اآلليق للبيانات الشاااا صاااايق و روتوكوليا اإلضااااافي

واتفاقيق الهاي بشااااا ن   ،( 5) األطفال من االساااااتالل واالعتدات الجنسااااايومعاهدة مجلس أورو ا بشااااا ن حمااق  
 .( 6) حمااق األطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

االتفاقيق الدوليق لحمااق حقوق جميع العمال  وأوصااااااااااااى الفري  القطري ب ن تصاااااااااااادق تونس على  -3
والبروتوكول االختياري الملح  بالعيد الدولي ال اص بالحقوق االقتصاااااااااااااداق    ،( 7) المياجرين وأفراد أساااااااااااارهم

 ،( 9) ( لمنظمااق العماا  الاادوليااق129)رقم    1969، واتفاااقيااق تفتيع العماا  )الزراعااق(،  ( 8) واالجتماااةيااق والثقاااييااق
  ، ( 10) (190)رقم    2019م  الدوليق بشاا ن القءااات على العنل والتحر  في عالم العم ، واتفاقيق منظمق الع
واتفااقياق مجلس أورو اا للوقااااق من    ،( 11) 1930الملح  بااتفااقياق العما  الجبري لعاا     2014و روتوكول عاا   

 .( 12) العنل ضد النسات والعنل العائلي وم افحتيما

على االتفاقيق الدوليق لحمااق حقوق جميع العمال   وأوصاااج لجنق حقوق الطف  ب ن تصااادق تونس -4
 .( 13) المياجرين وأفراد أسرهم
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وأوصااااااااج اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااااان ومفوضاااااااايق حقوق اإلنسااااااااان ب ن تصاااااااادق تونس على  -5
البروتوكول االختياري الثاني الملح  بالعيد الدولي ال اص بالحقوق المدنيق والسااااياساااايق، اليادغ ءلى ءلاات 

 .( 14) اإلعدا  عقو ق

وأوصااااااااااااى ال بير المسااااااااااااتق  المعني بوثار الديون ال ارجيق للدول، وما علييا من التزامات ماليق  -6
دوليق أخرى ذات صاالق في التمتع الكام  بجميع حقوق اإلنسااان، وخاصااق الحقوق االقتصاااداق واالجتماةيق  

االختياري الملح  بالعيد الدولي ال اص بالحقوق  والثقاييق، ب ن تنظر تونس في التصدي  على البروتوكول 
 .( 15) االقتصاداق واالجتماةيق والثقاييق

وأ ارت مفوضيق حقوق اإلنسان ءلى أن تونس قد تلقج زيارة المقرر ال اص المعني  تعزيز وحمااق  - 7
  المستق  المعني بوثار الديون (، وال بير 2017حقوق اإلنسان والحريات األساسيق في سياق م افحق اإلرهاب ) 

ال اارجياق للادول، وماا عليياا من التزاماات ماالياق دولياق أخرى ذات صاااااااااااااالاق، في التمتع الكااما  بجميع حقوق  
(، والمقرر ال اص المعني بحريق الدين 2017اإلنسان، وخاصق الحقوق االقتصاداق واالجتماةيق والثقاييق )

بااالح  في حريااق التجمع الساااااااااااااالمي والح  في حريااق تكوين  (، والمقرر ال اااص المعني  2018أو المعتقااد )
(، وال بير المستق  المعني بالحمااق 2019(، والمقررة ال اصق المعنيق بالح  في التعليم )2018جمعيات )

وأجرت اللجنق   .( 16) (2021من العنل والتمييز القائمين على أساااااااااا المي  الجنسااااااااي واليويق الجنسااااااااانيق )
و يره من ضاااااااااروب المعاملق أو العقو ق القاسااااااااايق أو اللءنساااااااااانيق أو الميينق زيارتيا   الفرةيق لمنع التعذيب

 .( 17) 2022األولى ءلى تونس في عا  

وأ اااااااار الفري  القطري ومفوضااااااايق حقوق اإلنساااااااان ءلى أن الزيارة التي قامج  يا مفوضاااااااق األمم  -8
د سااااااااعدت على ءعادة ت زيد التزا  ق  2019المتحدة السااااااااميق لحقوق اإلنساااااااان ءلى تونس في حزيران/يوني   

منظومق األمم المتحدة بحقوق اإلنساااااااان، والحفال على الحوار االساااااااتراتيجي مع السااااااالطات، وتعزيز الدعم 
  .( 18) المقد  للمجتمع المدني

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

 2021أيلول/سااابتمبر  22رئيس الجميوريق أصااادر في أ اااارت مفوضااايق حقوق اإلنساااان ءلى أن  -9
بشاااااا ن التدا ير االسااااااتثنائيق، الذي احتكر بموجا  الساااااالطتين التشااااااريعيق والتنفيذاق،    117-2021المرسااااااو  

وألاى معظم الدسااتور، وحصاان أعمال  من أي ساابي  انتصاااغ، وح  هيئق الرقابق الدسااتوريق، ويعتز  ءنشااات 
، أعلن الرئيس 2021يع  لإلصال  الساياساي. وفي كانون األول/داسامبر لجنق لمسااعدت  في صايا ق مشاار 

عن خريطق طري  تءاااامنج تنظيم مشاااااورات وطنيق، سااااتهساااات د  نتائجيا في صاااايا ق دسااااتور جديد اهطر   
  .( 19) 2022وتعقا  انت ابات تشريعيق في كانون األول/داسمبر  2022للستفتات في تموز/يولي   

 2021ءلى عا   2017حقوق اإلنسااااااان على الجيود المبذولق من عا  وفي حين أثنج مفوضاااااايق  -10
وقدلِّمج توصااايق   .( 20) من أج  تنفيذ الدساااتور، أوصاااج تونسا برنشاااات المح مق الدساااتوريق على وج  السااارعق

  ، ( 21) مماثلق من المقرر ال اص المعني بالح  في حريق التجمع الساااااااالمي والح  في حريق تكوين الجمعيات
  المعني بالديون ال ارجيق وحقوق اإلنساااااااان، وخاصاااااااق الحقوق االقتصااااااااداق واالجتماةيق  وال بير المساااااااتق

واللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااان. وأوصااااااج هذه األخيرة تونس برجرات التعديلت اللزمق على   ،( 22) والثقاييق
   .( 23) دستوريقوالمتعل  بالمح مق ال 2015كانون األول/داسمبر  3المؤرخ  50-2015القانون األساسي رقم 
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وأوصااج اللجنق ب ن تنظر تونس في وقل التمديد المسااتمر لحالق الطوارن وأن تعج  بعمليق ساان  -11
( للجنق بشاااا ن عد  التقيد ب ح ا  2001)29من العيد والتعلي  العا  رقم  4قانون يتمشااااى مع أح ا  المادة 

المعني  تعزيز وحمااااق حقوق اإلنساااااااااااااااان والحرياات وقاد  المقرر ال ااص    .( 24) العياد أثناات حااالت الطوارن 
 .( 25) األساسيق في سياق م افحق اإلرهاب توصيق مماثلق

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

الحظج مفوضيق حقوق اإلنسان أن الييئق العليا المستقلق للنت ابات هي وحدها التي تعم ، في  -12
هيئق حقوق اإلنسااان، وهيئق الحوكمق وم افحق الفساااد، وهيئق التنميق   -وريق األخرى  حين أن الييئات الدساات 

لم تنشا  بعد أو لم يوضاع ليا قانون  -المساتدامق وحقوق األجيال القادمق، وهيئق االتصاال السامعي الاصاري 
ذات وأوصااج مفوضاايق حقوق اإلنسااان ب ن تنشااي تونس هيئات مسااتقلق على وج  الساارعق، تكون   .( 26) بعد

تكوين متوازن  ين الجنساااااااين، وال سااااااايما هيئق حقوق اإلنساااااااان، وفقاا للماادن المتعلقق بمركز المؤساااااااساااااااات 
. وصاااادرت توصاااايات مماثلق عن اللجنق المعنيق  ( 27) الوطنيق لتعزيز وحمااق حقوق اإلنسااااان )ماادن باريس(

المعني بالديون ال ارجيق وحقوق اإلنسااااان،  وال بير المسااااتق   ،( 29) ولجنق حقوق الطف   ،( 28) بحقوق اإلنسااااان
وال بير المسااااااااااااتق  المعني بالحمااق من العنل  ،( 30) وخاصااااااااااااق الحقوق االقتصاااااااااااااداق واالجتماةيق والثقاييق

  .( 31) والتمييز القائمين على أساا المي  الجنسي واليويق الجنسانيق

األدات الفعال والمسااااااااتق  للييئق العليا وأوصااااااااج اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااااان ب ن تكف  تونس  -13
 .( 32) المستقلق للنت ابات

ورحبج اللجنق الفرةيق لمنع التعذيب و يره من ضروب المعاملق أو العقو ق القاسيق أو اللءنسانيق  -14
أو المييناق، ولجناق حقوق الطفا ، والمقررة ال ااصاااااااااااااااق المعنياق  تعزيز وحمااااق حقوق اإلنساااااااااااااااان والحرياات 

وأوصااج الجيات المذكورة،   ،( 33) في سااياق م افحق اإلرهاب، برنشااات الييئق الوطنيق لمنع التعذيباألساااساايق 
وأوصااااااج اللجنق   .( 35) ب ن تزود تونس تلك الييئق بالموارد الكاييق  ،( 34) على  رار مفوضاااااايق حقوق اإلنسااااااان

   .( 36) الفرةيق والمقررة ال اصق ب ن تءمن تونس استقلل هذه الييئق

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

الذذدولي   -ألف  القذذانون  المتعلقذذة بحقوق اإلنسذذذذذذذذذذذانل مع مراعذذاة  الذذدوليذذة  تنفيذذا االلتزامذذات 
 الساري  اإلنساني

 المساواة وعدم التمييز -1 

  50-2018رحبج مفوضاااايق األمم المتحدة الساااااميق لشااااؤون اللجئين باعتماد القانون األساااااسااااي   -15
وأوصااااج اللجنق المعنيق   .( 37) 2018تشاااارين األول/أزتو ر   9أ اااا ال التمييز في بشاااا ن القءااااات على جميع 

بحقوق اإلنساااان وفري  األمم المتحدة القطري ب ن تنشاااي تونس اللجنق الوطنيق لمناهءاااق التمييز العنصاااري 
   .( 38) وأن تزودها بالموارد الاشريق والتقنيق والماليق اللزمق من أج  حسن أدائيا

 الفرد في الحياة والحّرية واألمان على شخصهل وعدم التعرض للتعايبحق  -2 

بالوقل االختياري الفعلي  أحاطج اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااان ومفوضااايق حقوق اإلنساااان علماا  -16
   .( 39) لعقو ق اإلعدا  وأوصتا ب ن تلاي تونس عقو ق اإلعدا  عن طري  ات اذ تدا ير لتوةيق الرأي العا 
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حظج مفوضااااااااااااايق حقوق اإلنساااااااااااااان تدا ير مقلقق للاااق ترمي ءلى تقييد الحريات، بما في ذلك وال -17
، واالعتقاالت واالحتجازات التعساااااااااتيق. والحظج أن اإلقامق الجبريق  ير المبررة التي لم يبلغ عنيا رسااااااااامياا 
  .( 40) ممارسق التعذيب مستمرة في أمازن الحرمان من الحريق

 7ق بحقوق اإلنساااااااااااااان أن تعريز التعذيب ال يزال  ير متطا   مع المادة والحظج اللجنق المعني  -18
من العيد. والحظج بقل  أن ممارساااق التعذيب ال تزال ساااائدة في قطا، األمن، بما في ذلك أثنات االحتجاز  

، وأن األح ا   جداا  لدى الشاااارطق، وأن عدد اإلدانات في قءااااااا التعذيب ومساااااتة المعاملق ال يزال من فءاااااا 
تزال متسااااااهلق بشااااا   خاص وأن التعويءاااااات المقدمق للءاااااحااا  ير كاييق. وأوصاااااج اللجنق ب ن تت ذ  ال

من المجلق الجزائيق بشا ن تعريز التعذيب، بييق مواتمت   م رراا   101تونس التدا ير اللزمق لتعدي  الفصا  
مع التعريز المقبول دولياا، والحرص على قيا  قءاااااااة مسااااااتقلين على الفور برجرات تحقيقات نزييق ومت نيق  
في الشاااااا اوى المتعلقق بالتعذيب ومساااااااتة المعاملق، وضاااااامان ءخءااااااا، الجناة المشااااااتا  فييم للمحازمق وف   

، في حال ءدانتيم، بعقو ات تتناسب وخطورة أفعاليم، ومنح الءحااا ما ا في من سب  األصول، ومعاقبتيم
وأوصااج تونس  وضااع    ( 42) وقدمج مفوضاايق حقوق اإلنسااان ملحظات وتوصاايات مماثلق  .( 41) جبر الءاارر

ير  خطق اسااتراتيجيق إلصاال  قطا، األمن الداخلي لزيادة تواف  تشااريعاتيا ومجراتاتيا وممارساااتيا مع المعاي 
وتجييز  رغ  الادولياق لحقوق اإلنسااااااااااااااان مع تعزيز قادرة قوات األمن الاداخلي في مجاال حقوق اإلنسااااااااااااااان،

   .( 43) التحقي  بالكاميرات

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

أ اااارت مفوضااايق حقوق اإلنساااان ءلى نشااار االساااتراتيجيق الوطنيق لم افحق التطرغ واإلرهاب في  -19
عم  قطاةيق من أج  م افحق اإلرهاب يدعم تقييميا العا  مشاارو، االسااتراتيجيق  ووضااع خط    2019عا  

على المجتمع  أن اللجنق الوطنيق لم افحق اإلرهاب أزثر انفتاحاا   (؛ والحظج أاءاااااااا 2026-2022الجديدة )
لمفوضاايق حقوق   ووفقاا   .( 44) المدني ووسااائ  اإلعل  وأن  تم ءنشااات صااندوق للاحو  بشاا ن التطرغ العنيز

اإلنساااااااااان، فرن توصااااااااايات المقرر ال اص المعني بالديون ال ارجيق وحقوق اإلنساااااااااان، وال سااااااااايما الحقوق  
  وأحاطج مفوضاااااايق حقوق اإلنسااااااان علماا أاءاااااااا   .( 46) قد نفذت جزئياا   ( 45) االقتصاااااااداق واالجتماةيق والثقاييق
بشاااااااا ن م افحق اإلرهاب   2019يناير  كانون الثاني/ 23المؤرخ   9-2019باعتماد القانون األساااااااااسااااااااي رقم 

جلِّ  وطني للمؤسااااسااااات اساااامح  تتاع المسااااتفيد من المعاملت الماليق  وم افحق  ساااا  األموال، و رنشااااات سااااِّ
وزيادة تجميد األصول والحسابات المتصلق باس  األموال وتموي    للشركات ومدراج الجمعيات والمين الحرة،

ب ن تعج  تونس باعتماد اساااااتراتيجيق وطنيق جديدة قائمق  وأوصاااااج مفوضااااايق حقوق اإلنساااااان  .( 47) اإلرهاب
على حقوق اإلنسااان لم افحق التطرغ واإلرهاب، وتعزيز يليات اسااترداد األصااول، ومواصاالق الجيود الراميق  

  .( 48) ءلى منع التطرغ العنيز، وال سيما  ين الشااب

الحريات األسااااسااايق في ساااياق وأوصاااج المقررة ال اصاااق المعنيق  تعزيز وحمااق حقوق اإلنساااان و  -20
  2015م افحق اإلرهاب برجرات اساااااااااااتعراض عاج  لتعريز اإلرهاب الوارد في قانون م افحق اإلرهاب لعا  

وأوصااااااج اللجنق   .( 49) ومواتمت  مع األح ا  ذات الصاااااالق من قرارات مجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسااااااان
الشارطق دون مراجعق قءاائيق ءلى ما ال يزيد   المعنيق بحقوق اإلنساان ب ن ت ف  تونس مدة االحتجاز لدى

عن ثمان وأر عين ساااعق، بما في ذلك بالنساااق للقءااااا المتصاالق باإلرهاب؛ وتم ين األ اا اص المحتجزين 
لدى الشاااارطق من الءاااامانات القانونيق األساااااساااايق، بما في ذلك االسااااتعانق بمحا  من  دااق التحقي  األولي، 

ومعاقاق أي ءخلل  يذا االلتزا ؛ وضاااااامان عد  تقييد أيلِّ من حقوقِّ  بصاااااارغ النظر عن ساااااابب االحتجاز،  
األ اا اص المشااتا ِّ في ارتكا يم أفعاالا ءرها يق أو المدانين بارتكا يا تقييداا تعسااتياا، والحرص على أن ا ون  
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ات تحقي  أي تقييد ليا قانونياا وضارورياا ومتناساااا وأن ترصاده السالطات القءاائيق رصاداا فعلياا، وضامان ءجر 
   .( 50)  ام  ونزي  في أي ادعات بش ن سوت المعاملق

ر المقرر ال اااص الح ومااق باا ن  -21 وييمااا يتعل  بعودة المقاااتلين اإلرهااا يين األجااانااب وأساااااااااااااارهم، ذكل
الطرد الجمااعي محظور بموجاب القاانون الادولي، وأن من واجبياا احترا  الحظر المطل  النتياا  مبادأ عاد  

القساااااااااااريق بموجب القانون العرفي. وأوصاااااااااااى ب ن تت ذ تونس التدا ير اللزمق لحمااق حقوق أطفال  اإلعادة 
 .( 51) اللتزاماتيا بموجب القانون الدولي وأسر المقاتلين اإلرها يين األجانب العائدين ءلى تونس وفقاا 

 إقامة العدلل بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابل وسيادة القانون  -4 

ظج مفوضاايق حقوق اإلنسااان أن العديد من المشاااز  ال تزال قائمق في سااير العدالق، بما في الح -22
ذلااك نظااا   يروقراطي للمعونااق القااانونيااق  ير معروغ ءالل لقلااق قليلااق من المتقاااضااااااااااااااين، و  ت اإلجراتات،  

واإلفراط  للحريات،  وتطبي  نصااااااااااااوص تنتيك الحريات في بع  األحيان و/أو تؤدي ءلى أح ا  مقيدة جداا 
في اسااااااااااات دا  االحتجاز الساااااااااااا   للمحازمق، وازتظال أمازن االحتجاز، واإلحالق التعساااااااااااتيق للمدنيين ءلى 
المحازم العسااا ريق، ونقل الموارد، وقصاااور اإلجراتات الت ديبيق، وتدخ  السااالطق التنفيذاق في ساااير العدالق  

(. وأوصاااااااااج مفوضااااااااايق حقوق  2022)بما في ذلك أثنات ح  المجلس األعلى للقءاااااااااات في  اااااااااااط/فبراير  
اإلنسااااااااااان ب ن تعج  تونس  وضااااااااااع اللمسااااااااااات األخيرة على ءصاااااااااال  القانون الجنائي وقانون اإلجراتات  
الجنائيق، ومصاااااااااال  التشااااااااااريعات الراميق ءلى حظر محازمق المدنيين أما  المحازم العساااااااااا ريق، وضاااااااااامان 

اساااي للقءااااة ومصااال  المفتشااايق العامق االساااتقلل الفعلي للقءاااات، بما في ذلك من خلل اعتماد نظا  أسااا 
للشااااؤون القءااااائيق، وتعزيز القدرة األخلقيق للقءاااااة والمحامين بييق ضاااامان اسااااتقلليم وحيادهم ونزاهتيم،  
والحد من اسااااااااات دا  االحتجاز الساااااااااا   للمحازمق، والتطبي  الفعال للتشاااااااااريعات المتعلقق بالعقو ات البديلق 

الساجون، ووضاع خطق عم  إلصال  الساجون وتنفيذها، وتعزيز قدرة    للحتجاز من أج  الحد من ازتظال
موظفي الساااجون على ضااامان ءعمال الحقوق األسااااسااايق للساااجنات، وتعزيز الوصاااول ءلى العدالق من خلل  

  .( 52) جع  المساعدة القانونيق أزثر سيولق، وخاصق بالنساق للفئات األزثر ضعفاا 

يااب و يره من ضااااااااااااااروب المعاااملااق أو العقو ااق القاااساااااااااااااايااق أو وأعر ااج اللجنااق الفرةيااق لمنع التعااذ -23
 اللءنسااااااااااانيق أو الميينق عن دواعي قلقيا بشاااااااااا ن ازتظال السااااااااااجون عقب زيارتيا ءلى تونس في نيسااااااااااان/

وأوصج اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسان تونس  تقليل االزتظال في السجون بقدر كبير،  .( 53) 2022 أ ري 
. وأوصااااااااج  ( 54) العقو ات البديلق للحاس وملى التدا ير البديلق للحتجاز السااااااااا   للمحازمق زيادة اللجوت ءلى 

ب ن تت ذ تونس تدا ير لتعزيز حمااق القءااااة والمدعين العامين من جميع أ ااا ال الءاااا  الساااياسااي   أاءااااا 
نقيح النظا  والترهيب والمءاااااااقق، بييق ضااااامان اساااااتقلليم وحيادهم، وأن تعتمد مشااااارو، القانون المتعل   ت 

   .( 55) األساسي المتعل  بالقءاة ومدونق قواعد سلو  القءاة

وأوصاااااج اللجنق تونس بءااااامان نجا  الشااااا اوى المتعلقق باالنتيازات الجسااااايمق لحقوق اإلنساااااان  -24
المقاادماق ءلى هيئااق الحقيقااق والكراماق، ومحااازمااق مرتكبي هاذه االنتيااازاات، والح م علييم، في حاالاق ءدانتيم،  

تناااساااااااااااااااب مع خطورة أفعاااليم، وات اااذ تاادا ير ضاااااااااااااااد أي محاااولااق لعرقلااق عماا  الاادوائر الجنااائيااق باا ح ااا  ت 
وأوصااج مفوضاايق حقوق اإلنسااان ب ن   .( 56) المت صااصااق، وضاامان حصااول الءااحااا على الجبر والتعوي 

تءااااع تونس خطق عم  ح وميق من أج  تنفيذ توصاااايات هيئق الحقيقق والكرامق بطريقق منسااااقق باتاا، نيج 
لألولويات والموارد المناساااااااااااااق، وات اذ جميع التدا ير اللزمق لتعزيز اإلطار القانوني واألدات  ، وفقاا  ااااااااااااام 

التشااااايلي الفعال واآلمن للدوائر المت صااااصااااق وقءاااااتيا، وتنفيذ البرنامج الشااااام  لجبر الءاااارر للءااااحااا، 
أن مرساااااااااو  القانون ءلى  وأ اااااااااارت مفوضااااااااايق حقوق اإلنساااااااااان أاءااااااااااا   .( 57) والحفال على ذازرة الماضاااااااااي
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  بش ن المصالحق الجنائيق وت صيل مواردها اش   انتيازاا   2022يذار/مارا   20المؤرخ    13-2022 رقم
   .( 58) لعمليق العدالق االنتقاليق

وأوصج لجنق حقوق اإلنسان تونس  تكثيز جيودها لم افحق الفساد، واعتماد مشاريع قوانين لتفعي    - 25
وم افحق الفسااااااد، وتنقيح اإلطار القانوني واساااااتكمال  من أج  توفير مزيد من الحمااق للمبلاين  هيئق الحوكمق 

عن الم الفات، وتعزيز ممارساات الحوكمق  وضاع اساتراتيجيق جديدة لم افحق الفسااد ورصاد تنفيذها. وأوصاج  
   . ( 59) م افحق الفساد   اللجنق ب ن تعزز تونس قدرات موظفي النيابق العامق وأجيزة ءنفاذ القانون من أج  

 الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية -5 

أ ااارت مفوضاايق حقوق اإلنسااان ءلى أن أعمال عنل الشاارطق واالعتقاالت والملحقات القءااائيق  -26
( والحركاات 19-)زوفيادالتعسااااااااااااااتياق اسااااااااااااااتمرت في ساااااااااااااايااق القيود المتعلقاق بجاائحاق مرض فيروا كوروناا  

ضاد الصاحفيين أو النا اطين أو المواطنين العاديين بسابب حريتيم    2021تموز/يولي    25االجتماةيق و عد  
  .( 60) دون ءجرات تحقيقات جادة ودون محازمق المسؤولين  في التعبير،

ين عن وأوصاااج اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااان تونس باالمتنا، عن ت ويز الصاااحفيين والمدافع -27
حقوق اإلنساان الذين امارساون حقيم في حريق التعبير وعن مءاااقتيم واعتقاليم واحتجازهم وملحقتيم عن 

با ن تعجا  تونس بعملياق مراجعاق القاانون الجناائي وقاانون   جرائم معرفاق بعااارات مبيماق. وأوصااااااااااااااج أاءاااااااااااااااا 
 .( 61) من العيد 19و 18العدالق العس ريق وقانون االتصاالت لمواتمتيا مع المادتين  

وأوصاااااااااج اللجنق ذاتيا تونس ب ن تءااااااااامن ءجرات تحقيقات نزييق و ااااااااااملق دون ءبطات في جميع  -28
و عمليات اإلعدا  خارج نطاق القءااات على أيدي الموظفين االدعاتات المتعلقق باإلفراط في اساات دا  القوة 

الح وميين، أثناات المظااهرات، وملحقاق المسااااااااااااااؤولين عن ارتكاا ياا، ومعااقبتيم ءن ثبتاج ءدانتيم، وتعوي   
. وأوصاااااااااااج منظمق األمم المتحدة للتر يق والعلم والثقافق )اليونسااااااااااا و( ب ن تمنع تونس عنل ( 62) الءاااااااااااحااا

وأوصااااااى المقرر ال اص المعني  .( 63) ن من أج  حمااق حريق التعبير والصااااااحافقالشاااااارطق ضااااااد المتظاهري 
بااالح  في حريااق التجمع الساااااااااااااالمي والح  في حريااق تكوين الجمعيااات باا ن تقو  تونس  تاادريااب الموظفين 

 . ( 64) للص و  الدوليق ذات الصلق الم لفين برنفاذ القوانين على الممارسات الجيدة في ءدارة المظاهرات، وفقاا 

وأوصااااااااااى المقرر ال اص ب ن تت ذ تونس تدا ير تشااااااااااريعيق إلخراج الجمعيات من نطاق تطبي    -29
 .( 65) والمتعل  بالسج  الوطني للمؤسسات  2018تشرين األول/أزتو ر   29المؤرخ  52- 2018القانون رقم 

 الحق في الخصوصية -6 

اشام     الشا صايق يتءامن تعريفاا  للبيانات  أوصاج مفوضايق حقوق اإلنساان ب ن تعتمد تونس قانوناا  -30
 يانات ذات طابع جنسااااااااي، وأن تعدل قانون اإلجراتات الجنائيق لحظر أي اساااااااات دا   ير قانوني للبيانات 
الشاا صاايق وأن تاط  اإلجراتات ذات الصاالق، وأن توفر الموارد الكاييق للييئق الوطنيق للنفاذ ءلى المعلومات 

  .( 66) يقوالييئق الوطنيق لحمااق البيانات الش ص

 الحق في الزواج والحياة األسرية -7 

أوصااااااااااااااج اللجناق المعنياق بحقوق اإلنسااااااااااااااان با ن تعادل تونس األح اا  التمييزياق الواردة في مادوناق   -31
األحوال الشاااااااا صاااااااايق، وال ساااااااايما األح ا  المتعلقق بالزواج والميرا  وحءااااااااانق األطفال، من أج  اإلعمال 

. وقد  فري  األمم المتحدة ( 67) المرأة والرج  المنصااوص علي  في الدسااتور والعيدالكام  لمبدأ المساااواة  ين  
 .( 68) القطري توصيق مماثلق
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 حظر جميع أشكال الرقل بما في ذلك االتجار باألشخاص -8 

رحبج مفوضاااااااااااايق حقوق اإلنسااااااااااااان بالتقد  الكبير المحرز نحو تعزيز الحمااق الممنوحق للجئين  -32
، أطلقج الييئق الوطنيق  2021يفق االتجار باأل ااااا اص. وفي كانون األول/داسااااامبر   وملتمساااااي اللجوت من

لم افحق االتجار باأل ااااااااا اص ومجلس أورو ا يليق اإلحالق الوطنيق، وهي أول ءطار من نوع  في الشااااااااارق 
  .( 69) األوس  و مال أفريقيا بييق تحديد ومحالق ضحااا االتجار باأل  اص المحتملين

ق المعنيق بحقوق اإلنساااااااااااااان وفري  األمم المتحدة القطري ب ن تزود تونس الييئق وأوصاااااااااااااج اللجن  -33
الوطنيق لم افحق االتجار باأل ااا اص بموارد بشاااريق وتقنيق كاييق و  ن تقءاااي على السااا رة وجميع أ ااا ال 

وأوصج لجنق حقوق الطف  تونس بءمان   .( 70) استالل عم  األطفال عن طري  تعزيز دور مفتشي العم 
  .( 71) التنفيذ الفعال ل طق العم  الوطنيق لم افحق عم  األطفال

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -9 

هناا  فري  األمم المتحاادة القطري تونس على ءجراتاتيااا التشااااااااااااااريعيااق الااداعمااق لم ااافحااق الاطااالااق  -34
والمتعل    2021تموز/يولي    16المؤرخ   37-2021وتحساااااااااااين ظروغ عم  المرأة، واعتبر أن القانون رقم 

 تنظيم العم  المنزلي امث  خطوة كبيرة نحو ءرسااااااااااااات العم  اللئ . وفي حين أ ااااااااااااار فري  األمم المتحدة 
القطري ءلى اعتماد خطق عم  وطنيق لتعزيز ريادة األعمال النساااااائيق وخطق بشااااا ن عم  األطفال، أقر ب ن 

الشااااركات الصااااايرة والمتوسااااطق، وزادت من الاطالق.   قد أضااااعفج قطا، السااااياحق وكذلك 19-جائحق كوفيد
ويرى فري  األمم المتحدة القطري أن الدولق لم ت صااااااااااااال موارد كاييق لتنفيذ اإلصااااااااااااالحات التشاااااااااااااريعيق 

وأوصاج مفوضايق حقوق اإلنساان برصادار تصااريح عم  لجميع اللجئين المعترغ  يم، بمن    .( 72) المعتمدة
  .( 73) وثائ  هويق أو جوازات سفرفييم أولئك الذين ال احملون  

 الحق في الضمان االجتماعي -10 

أوصااى ال بير المسااتق  المعني بالديون ال ارجيق وحقوق اإلنسااان، وال ساايما الحقوق االقتصاااداق  -35
وأوصااااى فري   .( 75) والفري  القطري برنشااااات نظا  للت مين االجتماعي ضااااد الاطالق ( 74) واالجتماةيق والثقاييق

األمم المتحدة القطري ب ن تواصاااااااا  تونس جيودها الراميق ءلى توساااااااايع نطاق الحمااق االجتماةيق لتشاااااااام   
المينيق، بما في ذلك أضاااااااااااعل الفئات، وتعزيز دور المجلس الوطني للحوار   -م تلل الفئات االجتماةيق 

فادة من الءامان وأوصاج مفوضايق حقوق اإلنساان ب ن تنظر تونس في توسايع نطاق االسات   .( 76) االجتماعي
   . ( 77) االجتماعي الوطني ليشم  جميع اللجئين المعترغ  يم، با  النظر عن نشاطيم ووضعيم الوظيفي

 الحق في مستوى معيشي الئق -11 

طلب ال بير المسااااتق  المعني بالديون ال ارجيق وحقوق اإلنسااااان، وال ساااايما الحقوق االقتصاااااداق  -36
ا ير عاجلق للحد من الزيادة السااريعق في تكاليز المعيشااق، التي تؤثر بصاافق واالجتماةيق والثقاييق، ات اذ تد

وأوصاى فري  األمم المتحدة القطري ب ن تعزز تونس ءم انيق    .( 78) خاصاق على الفقرات والعاطلين عن العم 
   .( 79) حصول الس ان الءعفات على الس ن اللئ  والميسور التكلفق

 الحق في الصحة -12 

أوصااااااى ال بير المسااااااتق  المعني بالديون ال ارجيق وحقوق اإلنسااااااان، وال ساااااايما الحقوق االقتصاااااااداق   - 37
واالجتماةيق والثقاييق،  زيادة الموارد العامق الم صااااااصااااااق لقطا، الصااااااحق العامق بييق اسااااااتعادة وتحسااااااين نوةيق 

في ذلك ءتاحق ال دمات واألدويق  خدمات الصحق العامق ومم انيق الحصول علييا والقدرة على تحم  تكاليفيا، بما 
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وأوصى   . ( 80) للدستور والقانون الدولي لحقوق اإلنسان  لجميع األ  اص الذين ال املكون وسائ  كاييق وفقاا  مجاناا 
والمتعل  بالصااحق   1992يب/أ سااطس   3المؤرخ  83- 92فري  األمم المتحدة القطري تونس  تنقيح القانون رقم  

في مجال الصااااااحق الجنساااااايق واإلنجا يق، وتدريب الموظفين على منع التحيز    العقليق، ووضااااااع سااااااياسااااااق للتثقيز 
   . ( 81) الجنسي والعنل النسائي والتوليدي، وجمع البيانات، وتيسير تقدام الءحااا للش اوى 

 الحق في التعليم -13 

اا ترى المقررة ال اصاااق المعنيق بالح  في التعليم أن تونس قد نجحج في ءنشاااات  اااا ق واساااعق جد -38
من اليياز  األساااااااااااااساااااااااااايق التعليميق، لدرجق أنيا صااااااااااااارت قدوة للبلدان األفريقيق والعر يق األخرى.  يد أنيا 
الحظج أن البلد ال يزال يواج  تحداات في سعي  ءلى زيادة ءتاحق التعليم األساسي وتحسين نوعيت . ودعج 

ق من أج  اقترا  مشاارو، قانون الح ومق التونساايق ءلى ءاجاد مساااحات للحوار مع جميع أصااحاب المصاالح
ءلى م تساااااات الكتاب األ ي  المنشااااور بشاااا ن هذا الموضااااو،. و ااااجعج    إلصاااال  نظا  التعليم، اسااااتناداا 

المقررة ال اصااااااااااق الح ومق على أن تت ذ، عند االقتءااااااااااات، تدا ير محددة، خاصااااااااااقا ييما يتعل  ب سااااااااااااب 
مسااااااواة مع الفتيان في الحصاااااول على التعليم.  االنقطا، عن الدراساااااق، وضااااامان معاملق الفتيات على قد  ال

أزبر من الميزانيق لتحسااااين   وأوصااااج ب ن تشااااجع تونس التعليم التقني والتدريب الميني وأن ت صاااال جزتاا 
نوةيق التعليم، وال ساايما عن طري  تحديا اليياز  األساااساايق، وتحديا المواد التعليميق، والتدريب المسااتمر 

  لجناق حقوق الطفا  با ن تت اذ تونس تادا ير عااجلاق لجعا  التعليم اال تادائي مجاانيااا وأوصااااااااااااااج    .( 82) للمعلمين
لجميع األطفال، وتحسااااااااين فرص الوصااااااااول ءلى التعليم الثانوي والاقات يي ، مع ءيلت اهتما  خاص   وملزامياا 

د  فري  . وقا ( 83) لألطفاال الاذين اعيشااااااااااااااون في فقر، واألطفاال في المنااط  الريتياق، واألطفاال ذوي اإلعااقاق
   .( 85) واليونس و توصيات مماثلق  ( 84) األمم المتحدة القطري 

 الحقوق الثقافية -14 

أوصااااااااى فري  األمم المتحدة القطري ب ن تعتمد تونس مشاااااااارو، القانون المتعل   وضااااااااع الفنانين   -39
لزمق عن اساااااااااتراتيجيق وطنيق للحفال على المواقع والترا ، وت صااااااااايل األموال ال  والمين الفنيق، فءااااااااالا 

لصااااون المواقع الثقاييق وحمايتيا، ومدراج الوصااااول ءلى الثقافق في خط  التنميق المحليق، وضاااامان وصااااول  
  .( 86) ءلى الثقافق وتم ين الفنانين ذوي اإلعاقق األ  اص ذوي اإلعاقق فعلياا 

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -15 

المتحدة القطري ءلى أن الوضاع االجتماعي واالقتصاادي في تونس قد ت ثر ءلى أ اار فري  األمم  -40
، التي أثرت عواقبياااا على الجيود المباااذولاااق من أجااا  تحقي  أهاااداغ التنمياااق 19-حاااد كبير بااا زماااق كوفياااد

أن  على الر م من  . والحظ فري  األمم المتحدة القطري أاءااااااا ( 87) المساااااتدامق يزيل يهتر  أحد خلل الركبي
ءحراز بع  التقاد ، فارن المشاااااااااااااااازا  البيئياق عاديادة، بماا في ذلاك ءدارة النفااااات، ومادافن النفااااات العااماق، 

لفري  األمم المتحدة القطري، لم تعتمد تونس  وتوفير مياه الشاااااااااارب، وأدت ءلى احتجاجات اجتماةيق. ووفقاا 
ادن التوجيييق بشااااااااا ن األعمال التجاريق وحقوق  بعد تشاااااااااريعات أو تنشاااااااااي يليات مؤساااااااااسااااااااايق للمتثال للما 

وأوصااااااى فري  األمم المتحدة القطري تونس بما يلي: التعجي  باعتماد مشاااااااريع قوانين المياه    .( 88) اإلنسااااااان
والبيئق عن طري  ضاااااامان احترا  حقوق اإلنسااااااان والقءااااااااا الجنسااااااانيق، واعتماد يليات بشاااااا ن المسااااااؤوليق 

لحقوق اإلنساااااان، وتعزيز ءدماج أهداغ التنميق المساااااتدامق في الساااااياساااااات   االجتماةيق للشاااااركات واحتراميا
  .( 89) العامق ومراعاة حقوق اإلنسان في خطق تنميق البلد
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 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

أوصاااااى فري  األمم المتحدة القطري ب ن تواصااااا  تونس ءصااااالحاتيا الراميق ءلى تحقي  المسااااااواة  -41
 11المؤرخ   58-2017 ين الجنسااين من خلل تعزيز اإلطار القانوني ووسااائ  تنفيذ القانون األساااسااي رقم 

ضاااحااا  والمتعل  بالقءاااات على العنل ضاااد المرأة، وال سااايما من أج  رعااق النساااات 2017يب/أ ساااطس  
وذلاك من خلل تعاديا  األح اا  التمييزياق الواردة في قاانون الجنسااااااااااااااياق، وكفاالاق الحقوق الجنسااااااااااااااياق   العنل،

 واإلنجا يق لجميع النسات والفتيات، بمن فيين ذوات اإلعاقق، بصرغ النظر عن وضعين كمياجرات، مجاناا 
وتسااااايي  وصاااااول المرأة ءلى  الكاييق،و  رامق، وتزويد المرصاااااد الوطني لم افحق العنل ضاااااد المرأة بالموارد  

وأوصاج اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساان ب ن تواصا  تونس جيودها الراميق ءلى تحساين   .( 90) الملكيق الزراةيق
 .( 91) تمثي  المرأة في الحياة السياسيق والعامق على أرض الواقع، بطرق تشم  اعتماد تدا ير مؤقتق خاصق

 الطفل -2 

تعدل تونس تشااريعاتيا بييق ءزالق جميع االسااتثناتات لحظر زواج  نطف  ب أوصااج لجنق حقوق ال -42
ساانق، ووضااع اسااتراتيجيق  اااملق لمنع وم افحق جميع أ اا ال العنل   18األ اا اص الذين تق  أعمارهم عن  

ساانق على األق ، ومءاااعفق جيودها للتشااجيع بصااورة  14ضااد األطفال، ورفع ساان المسااؤوليق الجنائيق ءلى 
اسات دا  التدا ير  ير القءاائيق، مث  تجنب اللجوت ءلى القءاات، والوسااطق والمرافقق، لصاالح  منيجيق على 

األطفاال المتيمين باارتكااب جرائم جناائياق، وحيثماا أم ن، تطبي  عقو اات  ير احتجاازياق، مثا  نظاا  المراقااق  
ورطين في نزاعات مسااااااالحق  أو ال دمق المجتمعيق، ومعادة األطفال المولودين لمقاتلين ءرها يين تونسااااااايين مت 

   .( 92)  يدغ ضمان حمايتيم وتعافييم ومعادة ءدماجيم في ال ارج ءلى أوطانيم،

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

  يب/  15المؤرخ   83-2005أوصااااااااااااااى فري  األمم المتحادة القطري با ن توائم تونس القاانون رقم   -43
لءااااامان المسااااااواة لأل ااااا اص ذوي اإلعاقق،  مع اتفاقيق حقوق األ ااااا اص ذوي اإلعاقق    2005أ ساااااطس  

وضاااااامان وصااااااوليم بساااااارعق ودون عوائ  ءلى اليياز  األساااااااساااااايق والمااني العامق، وجمع  يانات مصاااااانفق 
وقدمج المقررة ال اصاااق المعنيق    .( 93) لءااامان مراعاة احتياجاتيم بفعاليق في الساااياساااات العامق وفي تمويليا

   .( 94) بالح  في التعليم توصيق مماثلق

 األقّليات والشعوب األصلية -4 

أوصاااى المقرر ال اص المعني بحريق الدين أو المعتقد ب ن تكف  تونس للطائفق البيائيق ازتسااااب  -44
من العيد الدولي  18للمادة  الشاااا صاااايق القانونيق بييق تم ين أعءااااائيا من ممارسااااق  ااااعائرهم الدينيق وفقاا 

ال اص بالحقوق المدنيق والساياسايق. ورأى أن  ينااي  ذل الجيود لم افحق المواقل المتعصااق في المجتمع، 
التي تنبذ األ اااا اص الذين يبدلون دينيم، وأوصااااج ب ن تشااااجع تونس على ءدماج جميع الجماعات القائمق 

واصااا   ين األداان، وتعزيز مشااااركق الجميع في الحياة على أسااااا الدين أو المعتقد عن طري  تشاااجيع الت 
   .( 95) العامق، والقءات على أ  ال التمييز  ير الماا رة والعلنيق القائمق على أساا الدين أو المعتقد

وأوصاااااااااااااج لجنق حقوق الطف  ب ن تءااااااااااااامن تونس ح  األطفال األمازيغ في التعليم المتعدد الثقافات   - 45
 . ( 96) ر  ثقافتيم وتقاليدهم، بما في ذلك من خلل ءدماج األمازيييق كلاق ثانيق في المدارا والثنائي اللاق الذي احت 
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 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -5 

الجنسااي  أوصااى ال بير المسااتق  المعني بالحمااق من العنل والتمييز القائمين على أساااا المي   -46
؛ واليويق الجنسااااانيق ب ن تساااامح تونس باالعتراغ القانوني باليويق الجنسااااانيق لأل اااا اص المتحولين جنسااااياا 

وكفاالاق التنفياذ الكااما  لإلجراتات المعيناق التي حاددتياا الييئاق الوطنياق للوقااااق من التعاذياب الرامياق ءلى تعزيز  
نيوض باا عمااال منع التعااذيااب وسااااااااااااااوت المعاااملااق؛ قاادرات الموظفين في مرازز االحتجاااز والملجي، بييااق ال

والتشااااجيع، ءضااااافق ءلى االعتراغ السااااياسااااي، على االعتراغ بالمثليات والمثليين ومزدوجي المي  الجنسااااي  
وماايري اليويق الجنسااااانيق وحاملي صاااافات الجنسااااين )مجتمع الميم(، من خلل ات اذ ءجراتات تيدغ ءلى 

من السا ان في جميع المؤساساات؛ وضامان متابعق منيجيق الدعاتات   توثي  المشااز  التي تواج  هذه الفئق
جرائم الكراهيق ضاااااااااااد أفراد مجتمع الميم والنظر في ءم انيق العم   نيج متااينق لءااااااااااامان التحقي  في هذه 

 ؛( 97) االدعاتات على النحو الملئم

المي  الجنساي واليويق أوصاى ال بير المساتق  المعني بالحمااق من العنل والتمييز القائمين على  -47
من القانون الجنائي، وأن تدرب  230  الجنساااااانيق واللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااااان ب ن تلاي تونس الفصااااا 

الموظفين الم لفين برنفاذ القوانين على ضارورة احترا  تنو، الميول الجنسايق واليويات الجنساانيق، واالعتراغ  
والمثليين ومزدوجي الميا  الجنسااااااااااااااي ومااايري اليوياق الجنسااااااااااااااانياق وحااملي  بجمعياات الادفاا، عن المثلياات 

وقد  فري    .( 98) صااااااااااافات الجنساااااااااااين، وحظر الفحوص الطبيق االقتحاميق التي مبرر ليا من الناحيق الطبيق
 .( 99) األمم المتحدة القطري توصيات مماثلق

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -6 

حقوق اإلنساااااان ب ن تءاااااع تونس، دون ءبطات، اللمساااااات األخيرة على اعتماد أوصاااااج مفوضااااايق  -48
لحمااق حقوق ملتمساااااي اللجوت واللجئين. وأوصاااااج   قوياا   تشاااااريعياا   قانون وطني بشااااا ن اللجوت ينشاااااي ءطاراا 

برصاادار تصاااريح ءقامق مؤقتق للجئين المعترغ  يم من أج  ضاامان تمتعيم بجميع الحقوق والمزااا  أاءاااا 
اطق  يا، ريثما يتم اعتماد قانون وطني بشاااااا ن اللجوت. وأوصااااااج مفوضاااااايق حقوق اإلنسااااااان كذلك ب ن  المرت 

تعزز تونس القدرة على اساااااااااااااتقاال األ ااااااااااااا اص الذين يتم ءنقاذهم في الاحر عند ءنزاليم، بما في ذلك عن 
ت المحاددة طري  توفير ملجي مؤقتاق منااسااااااااااااااااق لملتمسااااااااااااااي اللجوت، مع ءيلت االعتااار الواجاب للحتيااجاا

للقصر، واألطفال  ير المصحو ين أو المنفصلين عن ذوييم، وضحااا االتجار وضحااا العنل الجنساني، 
برنشاات يليق تنساي  وطنيق ذات نيج متعدد القطاعات    واطن ضاعل أخرى. وأوصاج أاءااا ومع مراعاة أي ما 

للجئين وملتمسااااي اللجوت الذين وقائم على حقوق اإلنسااااان لتوفير المساااااعدة والحمااق في الوقج المناسااااب 
. وأوصاااااااى فري  ( 101) وقدمج لجنق حقوق الطف  توصااااااايق مماثلق  .( 100) يتم ءنقاذهم أو اعتراضااااااايم في الاحر

األمم المتحاادة القطري باا ن تلاي تونس تجريم عبور الحاادوداااق بصااااااااااااااورة  ير قااانونيااق، وأن توقل جميع 
نتيازات جسااااااااايمق لحقوق اإلنساااااااااان، وأن تمنع  عمليات طرد المياجرين ءلى  لدان يتعرضاااااااااون فييا ل طر ا

وتوقل االعتاداتات على جميع الميااجرين، بمن فييم القاادمون من أفريقياا جنوب الصااااااااااااااحرات الكبرى، وأن 
  .( 102) تعاقب المسؤولين عنيا
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انعدا  الجنسايق أوصاج مفوضايق حقوق اإلنساان ب ن تعتمد تونس خطق عم  وطنيق لمنع حاالت   -49
برجرات   والحد منيا، بما في ذلك  يدغ وضاااع ءجرات وطني لتحديد حاالت انعدا  الجنسااايق. وأوصاااج أاءااااا 

تدريب ألعءات السلطق القءائيق الذين قد اءطرون ءلى ات اذ قرار بش ن تسجي  مواليد األطفال اللجئين 
اسااااا  لتساااااجي  المواليد، مع مراعاة والمياجرين. وأوصاااااج مفوضااااايق حقوق اإلنساااااان كذلك  وضاااااع ءجرات م

التحداات المحددة التي يواجييا اللجئون وملتمساااااااااو اللجوت و يرهم من األ ااااااااا اص الذين قد افتقرون ءلى 
  .( 103) الوثائ  القانونيق
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