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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والعشرون
 2017أيار/مايو  1-12

 تونستجميع بشأن   
 حقوق اإلنساناألمم المتحدة السامية ل يةمفوضتقرير   

 معلومات أساسية  -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

للمضلوماااال الاااوارو  ي  قاااارير ه داااال ا ضاهااادال االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار  م اااع 
واإلجااراتال اصا اا  و مهااا مااا وماااتح ا ماا  ا تةااد   ال ال اال ، وهااو مقااد   ي  اا ي مااوج  

   ق داً باحلد ا ق ى لضدو ال لمالر

 لحقاوق الدولياة والهيئاات اآلليات مع والتعاون الدولية االلتزامات نطاق -ثانياا  
 (2()1)اإلنسان

وفرياح ا ما  ا تةاد  الق اري  اونس تص الت اديح علاى  (3)جلن  مناهض  التضذيب وعت -2
الربو وكول االخت اري الثاين ا لةح بالضهد الدويل اصاص باحلقوق ا دن   والس اس  ، اهلااو  تص 

، اال فاق اا  الدول اا  حلماياا  حقااوق ا ااع الضمااال ا هاااجريا وأفااراو أسااره ، و تلغااات عقوباا  اإلعاادا 
، القت ااوي  واالجتماع ا  والثقاف ا ربو وكول االخت اري ا لةح بالضهد الادويل اصااص بااحلقوق االو 
  ر(4)الربو وكول االخت اري ال فاق   حقوق ال في ا تضلح بإجرات  قدمي البال الو 
ا قااارر اصااااص ا ضااال عساااول  التضااااذيب و ااامو ماااا ةااارو  ا ضاملااا  أو الضقوباااا  وأحاااا   -3

الربو وكااول االخت اااري ال فاق اا  مناهضاا  بالت ااديح علااى  علماااً  التنسااان   أو ا ه ناا القاساا   أو ال
  ر(5)التضذيب و مو ما ةرو  ا ضامل  أو الضقوب  القاس   أو الالتنسان   أو ا ه ن 
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واللجنااا  ا ضن ااا  بااااحلقوق  (6)أو اااى ا قااارر اصااااص ا ضااال لقاااوق اإلنساااان للمهااااجرياو  -4
الت اديح علاى اال فاق ا  الدول ا  حلمايا  حقاوق ا اع ب اونس  (7)والثقاف ا االقت اوي  واالجتماع   

  الضمال ا هاجريا وأفراو أسره ر
الت اااديح تص  اااونس  اللجنااا  ا ضن ااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  والثقاف ااا ووعااات  -5

ةااااح بالضهااااد الاااادويل اصاااااص باااااحلقوق االقت اااااوي  واالجتماع اااا  علااااى الربو وكااااول االخت اااااري ا ل
  ر(8)والثقاف  

ع تجاراتال ت ادار يسار  و جضت اللجن  ا ضن ا  لااالل االختفاات القساري  اونس علاى  -6
ا  اااص ا اع ماا اال فاق ا  الدول ا  حلمايا   32و 31اإلعالناال ا ن اوص عل هاا ي ا ااو   

  ر(9)ما االختفات القسري
 ااااونس الفريااااح الضامااااي ا ضاااال عسااااول  التم  اااا  ةااااد ا اااارأ  ي القااااانون وا مارساااا   وأو ااااى -7
الربو وكول ا تضلح لقوق ا رأ  ي أفريق ا ا لةح با  ثاق ا فريقي حلقوق اإلنساان الت ديح على ب

  ر(10)(189)رق   2011، بوون الضمال ا ن ل   منظم  الضمي الدول  وا فاق   والوضو  
منظماا  الضمااي الدول اا  بوااون  و ااجع الفريااح الق ااري  ااونس علااى الت ااديح علااى ا فاق اا  -8

ا فاق ا  حقاوق ال فاي عوجاب عاما  تعالنال  وكذا  قدمي(، 189)رق   2011، الضمال ا ن ل  
أن الدساتور تص ر وأ اار الفرياح الق اري (11)وا فاق   القضات على ا ع أ ا ال التم  ا  ةاد ا ارأ 

عوجاب الدساتور، وون و قانون فوق العل ها من ل  الرب ان يت وافح و دق الدول   ال ال  وكمنح 
  ر(12)20ا او  

  ا ماا  ا تةااد  السااام    مفوةااو  (13)اللجناا  ا ضن اا  لاااالل االختفااات القسااريوأ ااارل  -9
أن  اااونس قااد وجهااات تص  (15)والفريااح الق ااري (14)(حقااوق اإلنساااان حلقااوق اإلنسااان )مفوةااا  

و  مفتوحاا  تص ا ااع ا  لفاا  بواليااال ي تاااار اإلجااراتال اصا اا  نلااس حقااوق اإلنسااان، وعاا
  رفضالً  البالو واا  لف  بواليال قد زار الضديد ما وبون 

 اإلنسان لحقوق الوطني اإلطار -ثالثاا  
 (16) 

 ، عا ز2014 الثاين/يناايركاانون ا ضتماد ي   ،أن الدساتورتص مفوة   حقوق اإلنسان  لأ ار  -10
اإلاااار التوااريضي مااا خااالل اعتماااو سلساال  مااا القااوان  الوان اا  ا تضلقاا  لقااوق اإلنسااانر ومااع 

 واتماااا  اإلاااااار القااااانوين مااااع الدسااااتور وا ضااااايم  هاماااا  لاااا ، ال  اااا ال هناااااك حاجاااا  تص جهااااوو 
   ر(17)الدول  
منااع علااى أن  23 اااو  الااذي  اان  ا الدسااتور اجلدياادبجلناا  مناهضاا  التضااذيب ت رحبااو  -11

أن تص ا قارر اصااص ا ضال عساول  التضاذيب بقلاح وأ اار ر (18)ساق  بالتقااو جرمي  التضاذيب ال  
القاساا   أو الالتنسااان   أو ا ه ناا ، وحاا  أو الضقوباا   اامو مااا ةاارو  ا ضاملاا  ظاار الدسااتور ي ح
الساااضي تص و اااى بر وأ(19)ماااا الدساااتور 23 واااريضااا الوان ااا  ماااع ا ااااو  مواتمااا  احل ومااا  علاااى 

  ر(20)اإل الحال ا ؤسس   والقانون   بقو  هبد   ض ي  الضمانال والوقاي موا ل  
ا ضاال لقااوق و  (21)ا ضاال لالاا  ا اادافض  عااا حقااوق اإلنسااان اناصا اا انا قاارر  وأ ااار -12

ار أن احل وماا  التونساا   قااد اوااذل خ ااوال تماب اا   ااو ةاامان تاااتص  (22)لمهاااجريااإلنسااان ل
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قااوق اإلنسااان، عااا ي  لاا  تنوااات وزار  حقااوق اإلنسااان والضدالاا  االنتقال اا ، مااوالل حلمؤسسااي 
  وا ؤسس  الوان   حلقوق اإلنسانر ،التضذيبلوقاي  ما لالوان   ل   اآلو 

، وأو اات (23)التضااذيبلوقاياا  مااا وان اا  لالل اا  اآلإنوااات بجلناا  مناهضاا  التضااذيب ت رحبااو  -13
للربو وكااول   نف ااذ واليتهااا فااورا والضمااي وفقاااً مبا اار  مااا  ابااا وارو ال اف اا  لتم  نهاا  ووهااا بااون  ااونس 

االخت اري ال فاق   مناهض  التضذيب وا باوئ ا تضلق  عرك  ا ؤسسال الوان   لتض ي  ومحايا  حقاوق 
ماااع أن  اااونس كانااات أول وولااا  ي من قااا  شاااال أفريق اااا والوااارق و ر (24)اإلنساااان )مبااااوئ بااااريس(

ا ضاملا  آل   وقات   وان  ، الحظات اللجنا  الفرع ا   ناع التضاذيب و امو ماا ةارو   نوئ  وس  ا
   ماااا االساااتقالل  ، بااادتاً ااااالقاسااا   أو الالتنساااان   أو ا ه نااا  أن اآلل ااا   واجاااع  اااديال   باااأو الضقو 
  وةا حتص  حاجا  أيضااً ومثا  ر (25)عضاتها تص وجاوو ا اوارو ا ال ا  الالزما  لتنف اذ مهامهاا   احلق ق 

   ر(26)قد  الفريح الق ري  و  ال ممامل و قوق اإلنسانر حضالقال ب  خمتلف ه دال ال
الضدالاااا  اعتماااااو  وااااريع جديااااد بوااااون بالتضااااذيب سااااول  رحااااب ا قاااارر اصاااااص ا ضاااال عو  -14

تص  لةق ق  وال رام  وأعر  عا أملع ي أن  سااعد علاى ةامان الو اوللاالنتقال   وتنوات جلن  
إنواات ب أيضااً لضاةايا التضاذيب وساوت ا ضاملا  ي سا اق الضدالا  االنتقال ا ر ورحاب رب الضدال  واجلا

  ر(27)آل   وقات   وان    ال  الح ال واسض   راقب  ا ع أماكا االحتجاز
ي   هااي ختاا  زيار اع تل  اونس، مفول ا ما  ا تةاد  الساامي حلقاوق اإلنساان  جعو  -15

مساتقل  حلقوق اإلنسان و فض ي آل ا   مستقل  تنوات مؤسس  وان  بتسريع ، 2015ن سان/أبريي 
  ر(28)ما التضذيبما أجي الوقاي  لرقاب  ل

ا تضلاح قاانون الوارو  عاحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقاف   ا ضن   بلجن  ال ترحبو  -16
شااول بااوئ بااريس، وةامان هاذو اهل داا    ضامان امتثاالبحقاوق اإلنساان، وأو ات  ااونس   دا هب

 (30)مفوةااا   حقاااوق اإلنساااانوقااادمت ر (29)واليتهاااا للةقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  والثقاف ااا 
  ر(31)وا قرر اصاص ا ضل لقوق اإلنسان للمهاجريا  و  ال ممامل 

آل ا  وان ا  إلعاداو بإنواات  علمااً  (33)ومفوةا   حقاوق اإلنساان (32)فريح الق اريالحا  وأ -17
  ر2015، ي  وريا ا ول/أكتوبر قوق اإلنسانحلا م  ا تةد  آل ال  و  ال متابض  التقارير و 

مراعااة القااانون  مااع اإلنساان  بحقااوق المتعلقاة الدوليااة االلتزاماات تنفيا  -رابعاا  
        الدولي اإلنساني الساري

 القطاعات بين المشتركة المسائل -ألف 
(34)المساواة وعدم التمييز -١ 

 
  ر(35)لاللت امال الدول   تجرمي الضن ري  وفقاً ب حقوق اإلنسان مفوة  ت أو  -18
علااااى الضالقااااال مااااا قااااانون الضقوبااااال  ضاقااااب  230الفريااااح الق ااااري أن ا اااااو  وأفاااااو  -19

ا  ااي اجلنسااي  يوم ووجاا  ثل ااوا ثل ااال وال  اا ال فداا  ا باا  أ ااااص مااا نفااس اجلاانسر    اجلنساا
 اري  علاى القتاي  ادور خاالل و ر  واجلسادي  ا لفظللهجماال ال اهدف اهلوي  اجلنسان   يومغاير 

 (37)قاااادمت جلناااا  مناهضاااا  التضااااذيبو ر (36) لاااا رو فضااااي علااااى لساااال ال ي ي ااااا لوال راه اااا ، 
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 ااونس أو اا تا مماملاا  و مالحظااال  (38)والثقاف اا  واللجناا  ا ضن اا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماع اا 
  رضقوبالما قانون ال 230بإلغات ا او  

احلقوق االقت ااااااوي  واالجتماع ااااا  والثقاف ااااا  عاااااا قلقهاااااا تزات ا ضن ااااا  بااااالجنااااا  ال أعرباااااتو  -20
ا قل   ا مازيغ ا ، خا ا  ي ممارسا  احلقاوق تضرل لع التم    الذي  بوون  اا ضلومال اليت وروا

وون ، وهااو مااا حااول والثقاااينتمااات اإلماال نف  حسااب االالثقاف اا ، وتزات عااد  وجااوو ب انااال م اا
  ر(39) ق    الوةع احلق قي لألمازيغ

 (40)والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان التنمية -٢ 

تواااج ع التنم اا  واالسااتثمار ي ا نااااح والق اعاااال ب حقااوق اإلنسااان مفوةاا  ت أو اا -21
؛ مراع ا  للواؤون اجلنساان  لم  ان ا  لتعاداو س اسا  ؛ و اصا ا ا وااريع ي  نظ    اليت  ضر  نق اً 

م افة  الفساو، وخا   ي الق ا  ؛ و رك  على م افة  التهر  الضرييبي نف ذ ت الح ةرييب و 
ا عماااال التجاريااا    بااااوئ ا مااا  ا تةاااد  التوج ه ااا  بواااون وفقااااً ال اااةي؛ ووةاااع خ ااا  وان ااا  

  ر(41)وحقوق اإلنسان

    ومكافحة اإلرهاب حقوق اإلنسان -٣ 

أنع مسع أن  ،2015ضا  تع لي  قريرو عا بضثا ضل عساول  التضذيب،  كر ا قرر اصاص  -22
التضاذيب ي سا اق عمل اال حاىت  ضرةوا لسوت ا ضاملا  أو قد عورال أو حىت مدال ما ا فراو 

 اً ا، قانوناااضااامعلاااى أن  ر و اااجع احل ومااا  2011م افةااا  اإلرهاااا  مناااذ زيار اااع الساااابق  عاااا  
اإلجااراتال القانون اا  احلح ي حماكماا  عاولاا  و باارهاا  اإلأفضااال ا وااتبع بتااوراه  ي متتااع ، وممارسا ً 
  ر(42)الع   ت واو  التضذيب ما أي حماكم، عا ي  ل  استبضاو ا ول  ا نت  الواجب 
 هاااا  اااونس ي أعقاااا تالظرو  ال اااضب  الااايت واجهباااجلنااا  مناهضااا  التضاااذيب ت اعرتفاااو  -23

ا تضلاح  26-2015بوون اعتمااو القاانون ا ساساي رقا   هاقلقأعربت عا اهلجمال اإلرهاب   و 
رهاااو" وماادو ا ااد  الق ااو  اإلضااي الف" لااا اً واةااة اً ضاا  القااانون  ضريفاات  ي ي افةاا  اإلرهااا ، ع

ر وأعربااات اللجنااا  (43)القاااانون لااا  تضاااديي بيوماااار وأو ااات  اااونس  15 تص االحت اااااي للةااابس
  ر(44)خماو  ممامل عا ا ضن   لاالل االختفات القسري 

الفريااح الضامااي ا ضاال عسااول  اسااتادا  ا ر  قاا  كوساا ل  النتهاااك حقااوق اإلنسااان  رحاابو  -24
باداتي للمالحقا  القضاات   عاا  ا بذولا  لثااً اجلهوو بوتعاق  ممارس  حح الوضو  ي  قرير ا  م 

ى ديا، عااا ي  لاا  الاانهم االجتماع اا  والثقاف اا  والدين اا ر وي هااذا ال اادو، أو االلمقااا ل  الضاتاا
 وازن ب  التدابم الضقاب   واالجتماع  ، هباد  مضاجلا  ا سابا  ا با ار  واهل  ل ا  لظااهر  بإماو 

   ر(45)ا قا ل  ا جانب

       والسياسية المدنية الحقوق -باء 
         (46)والحرية واألمان على شخصهحق الفرد في الحياة  -١ 

ضقوبا  اإلعادا  اخت اري ل ا  الواقاع للضماي بوقف ضمي بأفاو الفريح الق ري أن  ونس   -25
، أعااااول النظاااار ي مضاملااا  ا  ااااو  علااا ه  باإلعاااادا  ي 2011ر ومناااذ عااااا  1991مناااذ عااااا  
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خاااريا والساااماح اآلت احل اااول علاااى ا اااع احلقاااوق ا منوحااا  للساااجناتم ان ااا  نةه  عاااالساااجون 
   ر(47)عقوباا  تاف فب

االحتجااز وفا  رها القلح تزات الضديد ما حاالل العا جلن  مناهض  التضذيب وأعربت  -26
بضاامان ر وأو اات اللجناا   ااونس بضااد مالبسااااا الساال ال القضااات   ي  وةااحُمريباا  ي ظاارو  

 يالضاةايا تم ان ا  مواارك  أسار و رهاا االحتجااز ا ع حاالل الوفا  تجرات  ق قال ن يه  ي 
  ر(48)التةق قال القضات   كوارا  مدن  

ا ضاال ا قاارر اصاااص أ ااار  ،نقاااوو وفااا  نا اا  س اسااي ا ت اال  ب اع  وف مااا يتضلااح بااا  -27
االل اإلعاادا  خااارض القضااات أو لاا ا قاارر اصاااص ا ضاالو  (49)ا اادافض  عااا حقااوق اإلنسااانلالاا  

ي احل اول علاى م ياد  مااعاا أمله اوأعرب ياً جار  اً  ق قمث  أن تص  (50) ضسفاً بإجراتال موج   أو 
  متاح ر  بح ف ع ما التفا  ي ي أقر  وقت 

وقتاي  (51)قوق اإلنسان ا ت ال نا    ونسايحل السامي فولا ، أوان 2013ي عا  و  -28
رات  اجلا  ةاد ياا فول السامي السل ال تص اوا  تجراتال جد ار ووع(52)أحد زعمات ا ضارة 

  ر(53)ا ضرة  للا رأل ااص س اس   و وفم محاي  أفضي لالدوافع ال ال 
ضاما   ادابم  واريض   باعتمااو اللجن  ا ضن   لاالل االختفاات القساري  اونس  تأو و  -29

للتضريااف الااوارو ي  وفقاااً ، قاتماا  بااذااارمياا  االختفااات القسااري ي القااانون ا لااي باعتبااارو جتوراض 
ا ضاقبا  علاى هاذو ما اال فاق   الدول   حلماي  ا ع ا  اااص ماا االختفاات القساري، و  2ا او  
 ق قااال بااإجرات  أيضاااً ر وأو اات اللجناا  (54)ضقوبااال مناسااب  مااع  نااب عقوباا  اإلعاادا باجلرمياا  
ا ضاااح م ااام حااىت  الاايت حاادمت ي ا اةااي القساااريا ااع حاااالل االختفااات ي  ن يهاا  ااامل  و 
   ر(55)ا اتف 

حتجااااز االعاااا  الااايت  تةاااد  تقااااريرالجلنااا  مناهضااا  التضاااذيب عاااا قلقهاااا تزات وأعربااات  -30
ل  بونواا   م افةاا   ااي احلاااالل ا ت لالعتقااال رمساايالي  سااجالتعضاا ل عااا الضاااي اصااارجي قبااي 

ر وأعربااات اللجنااا  ا ضن ااا  لااااالل (56)لتضاااذيبل ضااارلورول بواااواا اوعااااتال الت يتاإلرهاااا  والااا
  ر(57)خماو  ممامل عا االختفات القسري 

ون التضاذيب وساوت  ف اد باجلن  مناهض  التضذيب عا قلقها تزات  قارير مت ابقا  وأعربت  -31
ي حااح الواارا  واحلاارو الااوال، علااى يااد ي ق ااا  ا مااا، وخا اا   انميارسااال ياا االن ا ضاملاا  

 ال ساااا ما ي حاااح ا وااااتبع ي ار  ااااهب  أفضاااااالً ، و االحت اااااي احلاااابسرهاااا ا تجاااا يا  ا  اااااص
خالل مسع، ممامل  وأةا  أنع الحظال التضذيب عسول  ا قرر اصاص ا ضل عأوص ر و (58)  ترهاب

للتضااذيب ن تضرةااو تجاا يا يف ااد بااون ا  متضاادو  روايااال موموقاا  ، 2014ح يران/يون ااع زيار ااع ي 
 للةابس االحت اااينقي واالستجوا  والساعال ا وص الا ضامل ، وخا   أمنات االعتقال و وسوت 

(، وال سااا ما ي مراكااا  الوااارا ر وأعااار  عاااا قلقاااع الباااالغ تزات الحتجااااز لاااد  الوااارا ا )س اسااا 
التضاااذيب وساااوت ا ضاملااا   يلجاااوون تص إنفاااا  القاااانون  لفااا  با ا اااوظف  التقاااارير الااايت  ف اااد باااون 

وي سااااا اقال قماااااع ا ظااااااهرال وعمل اااااال  ،االعرتافاااااالنتااااا ا    إلجااااارات التةق قاااااال، واكوسااااا ل
التضاااذيب وساااوت رواياااال جاااد أن أناااع و ضع  واااجل ناااع  كااار أن ماااا وواعاااي  م افةااا  اإلرهاااا ر 
والساجون أقاي ب ثام مماا كاناات  احلابس االحت ااايمرافااح راو ي كاي ماا احلاا ضاملا  علاى أيادي 

  ر(59)عل ع قبي الثور 
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القضاات ب  ارت عاتاونس االل ع ينبغايأنا، 2014عاا   ختاا  بضثتاعي ،  كر ا قارر اصااصو  -32
بااون ر وأو ااى احل وماا  (60)علااى التضااذيب كوولوياا  و نف ااذ ت ااالحال لتض ياا  الضاامانال والوقاياا 

ي ا ااع ماا اع  التضااذيب  ن يهاا تجاارات  ق قااال فورياا  ومسااتقل  و  ،علااى وجااع اص ااوص ضااما، 
  ر(61)ص ور  اجلرمي  وفقاً ال وتوانال حقالموكذا تجرات وسوت ا ضامل ، 

عااد  وجااوو ةاامانال قانون اا  وتجرات اا  فضالاا   اانظ  اعتقااال تص أن ا قاارر اصاااص  وأ ااار -33
للتضاذيب    كثاماضرةامضاي ا ضتقلا  م علاى  ما  التةق اح ه واحتجااز   واساتجواهبه  فا  وتبع ا

ر و كاار أن هناااك حاجاا  تص ا  يااد مااا (62)الضمل اا  رساا و اامو مااا ةاارو  سااوت ا ضاملاا  ي ا ما
لةرماان أول وهلا  ل ذالو اول تص حماا  مناتم ان ا  التضاذيب، مثاي ةامان  لوقايا  مااالضمانال ل

الوارا ، وةامان تجارات فةا  اايب  حتجااز لاد  االى رهاا قضاالايت  فرت  الما احلري ، و ق م 
لااد  أن االحتجاااز  آخاارر و اادو علااىتص مااا مركاا  احتجاااز  هاا نقلنااد ظاا  و ااوهل  وعحلكامااي 
  ر(63)القاعد هو ومر قضاتي باالعتقال ي ون ستثنات و االأن ي ون نبغي الورا  ي

واتمتع ماع مفوة   حقوق اإلنسان بتضديي قانون الضقوبال و ضريف التضذيب  وأو ت  -34
الالتنساااااان   أو القاسااااا   أو الضقوبااااا  أو ا ضاملااااا  ا فاق ااااا  مناهضااااا  التضاااااذيب و ااااامو ماااااا ةااااارو  

ضاال التضاذيب أو فوا تضلقا  بالوا او  بإحالا  أو ت جلن  مناهضا  التضاذيب  اونس و ر (64)ا ه ن 
القضا   ق قال ما  لقات أنفساه  كلماا  ةمان فتح سوت ا ضامل  وون  وخم تص قاةي  ق ح و 

و سااوت التضااذيب أأفضااال مااا ار  ااا  فضااي العتقاااو ب مااي علااى اكاناات هناااك أساابا  مضقولاا  
   ر(65)ا ضامل 
أن اكتظاااال الساااجون ال يااا ال ميثاااي علاااى التضاااذيب ساااول  ا قااارر اصااااص ا ضااال عو ااادو  -35

ر (66)تنساااان   واحلرماااان ماااا اصااادمال ا ساسااا   موااا ل  خ ااام  أسااافرل عاااا ظااارو   اااة   ال
 خ اااا  عمااااي إل ااااالح ا رافااااح القضااااات   والسااااجونباعتماااااو رحباااات جلناااا  مناهضاااا  التضااااذيب و 

حقاااوق اإلنساااان وأو ااات مفوةااا    ر(67)2016االكتظاااال عاااا    افةااا  وخ ااا   ،2015 عاااا 
ي كفالاااا  مااااا وون   اااادابم اإلفااااراض ب فالاااا  أو التن اااا   علااااى تنف ااااذ  اااادابم وعقوبااااال بديلاااا  و ب
  ب ااااح موا اااال  وا متل ااااال؛ و   ااااااصالاااايت ال  ن ااااوي علااااى  ااااومم خ اااام علااااى ا االفااااال ا 

بالنساااب  لااابض  بس قوبااا  احلاااع عااااكباااديي    ال الفاتاااد  الضامااا  دمااا اصضقوبااا  ا تضلاااح بالقاااانون 
   ر(68)االفالا 

، الااب الفريااح الضامااي ا ضاال باالحتجاااز ا  عااو  التضساافيحتجاااز اللالاا  لوف مااا يتضلااح  -36
ي قضاا   و ر (69)التضااوي  ا ناساابمنةااع احل وماا  تاااالق سااراح الوااا  ا ضاال و تص التضساافي 

، واواا  تب ااتوون  ،احل وما  تااالق ساراحه تص الاب الفرياح الضاماي ضد  أفاراو، بأخر   تضلح 
مضقاول تقادمي  ضاوي  ب، عاا ي  لا  حلح هبا ي ذالوا ضنوي  ا اويضرر الرب اص وال الالزم  جل

   ر(70)ومالت 
الو اول ما تم ان ا  آل ال الر د  بتم   ا عجلن  مناهض  التضذيب  ونس  تأو و  -37

ومراكاااا   لمةاكماااا حتجاااااز السااااابح لأماااااكا االحتجاااااز، عااااا ي  لاااا  مراكاااا  االتص ا ااااع لرياااا  
  ر(71)ومقابل  السجنات وون  هوومفاجد  زيارال تجرات تم ا ما  التةق ح، حىت 
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حاااالل  بضاامان  اادويا ا ااعاللجناا  ا ضن اا  لاااالل االختفااات القسااري  ااونس  تأو ااو  -38
وا ساؤول   مضاقبا  ، وضاع لفةاوص ووريا ، و موحادومااتح احلرمان ماا احلريا  ي ساجالل و/أو 

  ر(72)حال حدو  خمالفالالضقوب  ا التم  ي 

(73)إقامة العدل  بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون -٢ 
 

تضلاااح القاااانون ا باااون حااادو باساااتقالل القضاااا  وا اااام    ا ضن ااا  اصا ااا  ا قااارر  تأو ااا -39
تص مضاايم وتجاراتال  ته و ارق  ه و ض  انخت ار القضاا  استناو النظا  ا ساسي للقضا  بوةوح با

نغاالور اومبااوئ ب ت  القضااالسال   اساتقالل ب اصا ا للمباوئ ا ساس    وفقاً عاول  وموةوع  ، 
  ريااتوا   انلااس ا علااى للقضااات وا اااك  باسااتقاللتمت ااع ب أيضاااً ر وأو اات (74)للساالوك القضاااتي

  ر(75)ااوتوار    ان  اعتماوال منف ل  خا   هبا ي ا ما خالل   حق ق   ومال 
أن الن اباا  الضاماا  مسااتقل  عااا وزياار الضاادل و    ااون ونبااكااذل     اصا اا  ا قاارر  تأو ااو  -40

رتاس  ا دعي الضا  للجمهوري ، الذي ينبغي أن ي ون مستقال عا وزيار الضادل، وأن   ون  ت 
 أن ير اااد وكاااالتةااامان علاااى ر وحثااات جلنااا  مناهضااا  التضاااذيب  اااونس (76)مال اااا  اااون مساااتقل  
عاااااا  ونا جهااااا   ا من ااااا  ا ساااااؤوليتااااااذها أفاااااراو لتااااادابم الااااايت ا ب اااااور  مالتمااااا الن ابااااا  الضامااااا  

   ر(77)التةق قال
اسااتقالل ا ضن اا  ب  اصا اا  ا قاارر ت  ، أعرباات القضاااالساال   وف مااا يتضلااح عسااول  مساااتل   -41

الاذي نفاراوي االقارار للك اي   ت  القضاي السل   " ا ثب تومم التزات " هاوا ام  عا قلقالقضا  
 وكاا الً و  اً  ةااق 80كثار ماا القاةاي بااال رو اجلمااعي   2012ي أيار/ماايو وزار  الضادل اوذ اع 
  ر(78) ضامللن اب  ال

ضامان أن ي اون الضسا ري  لا ااك  ا تضلقا  بالتواريضال بتنق ح   اصا   ا قرر  تأو و  -42
حماكما  الضسا ري  الاذيا ار  باوا جارات  عسا ري  اخت ااص ينة ار ي  اك  الضس ري  انظا  ل

االنضاابا  الضساا ري، عناادما   ااون مثااي هااذو اجلاارات  ال  رقااى تص انتهاكااال خ اام  أخلااوا بأو 
  ي القضااايا الاايت ا دن اا مااا ا اااك  الضساا ري  تصواالخت اااص  التةق ااح حلقااوق اإلنسااان، ونقااي

ر (79)ي ار  اهبا  ور  قوال اجل ش وا ماي ع   ن وي على انتهاكال جس م  حلقوق اإلنسان 
  ر(80) و  ال ممامل  حقوق اإلنسان قدمت مفوة  و 

 باالتفر  ح ااراً ن و ي الساجالتنف اذ لسااماح لقاةاي حقاوق اإلنساان بامفوةا    تأو او  -43
 مراقب  يو  ض ي  وورو ي ر د ظرو  االحتجاز ي السجون  ل  ما أجي ، و وكل  تل عللمها  ا 

   ر(81)ا ورو  تج يا باإلفراضع بض  ا  متتتم ان    نف ذ الضقوب  وكذل  
ت ااارار أن ال كااار ا قااارر اصااااص ا ضااال بتض يااا  احلق قااا  والضدالااا  واجلااارب وةااامانال عاااد  و  -44

ي   فاعلاا عنا اار ونال ي الااا  عااوم  قااوق اإلنسااان النتهاكااال اجلساا م  حلاالضديااد مااا ماار  يب 
اإلفاالل ماا الضقاا  أن  مساول  ضاجلا عاد  الت ادي   ماا  اون ا جها   ا من ا ر وحاذر ماا أن

انضادا  بااو للض اان وكاذا عاد  وجاوو أي ت االح ما أن و  ،رسي ت ار  سلب   تص انتمع التونسيي
يؤوي، على ا د  ال ويي، تص حال  أن  ا مي اي ق اعي الضدال  وا مستة   ا  الس ان مق 

  ر(82)ذو ا ؤسسالهبالثق  تعاو    ستة ي مضها عمل اً 
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إلفااالل بالت اادي لا اادافض  عااا حقااوق اإلنسااان الاا  ل  ا ضن اا  اصا اا  ا قاارر  تأو ااو  -45
ولويااا  ماااا خاااالل ةااامان تجااارات علاااى ساااب ي ا ماااا الضقاااا  علاااى انتهاكاااال حقاااوق اإلنساااان 

أو ااى ا قااارر اصاااص ا ضااال و ر (83)و قاادمي اجلناااا  تص الضدالاا  وون تب ااااتن يهااا  سااريض  و  ق قااال 
ماا وقاع ي ف  الفوري  سر حلق  اإلفالل ما الضقا  والتةق حب وم  احلوالضدال    ق احلقتض ي  ب

لتضااذيب وسااوت ا ضاملاا  و مهااا مااا االنتهاكااال اجلساا م  حلقااوق اإلنسااان اممارسااال  ا اةااي مااا
ي حااال قبته ، اضاام ااوراه  و  ع  ض ، وحماكماا  ا ااع اجلنااا  الااذيا ياايوساار ن يهاا    مسااتقل  و ب ريقاا
  ر(84)ا ر  ب نتهاكال الوا، ب ريق   تناسب اإلوان 
ا فضااااال عااااا الاااايت  اااادمت  تقاااااريرالجلناااا  مناهضاااا  التضااااذيب عااااا قلقهااااا تزات وأعرباااات  -46

التضل ح ر وأو ااات اللجناا  بااا(85)ه حمااام و  أساار الضاااةاياي حاااح الاايت  ر  بهاااا الواارا    اا االنتقام
لاااوظ فته  ااااوال فااارت   ضاااذيب أو ساااوت مضاملااا  ي ار  ااااهب  أفضاااال ا واااتبع فاااراو  الفاااوري   اولااا  ا

، واواا   ادابم جنات ا  و وويب ا  عل اعوالواهوو  تنوات نظا  حلماي  ةةايا التضذيبو ، (86)التةق ح
ا ادافض  عاا حقاوق الا  ل  ا ضن ا  اصا   ا قرر  تأو و ر (87)انتقام   أفضاال ننفذو ي حح ما ي
 مساااااتل و علااااى سااااب ي االسااااتضجال اوعاااااتال التضااااذيب أمنااااات االحتجاااااز بااااالتةق ح ي اإلنسااااان 

  ر(89) و  ال ممامل حقوق اإلنسان قدمت مفوة   و ر (88)اجلنا 
ه دااا   اذاالتااادابم الااايت اواااب علمااااً اللجنااا  ا ضن ااا  لااااالل االختفاااات القساااري  حاااااتوأ -47

ي  اااااف ماااااا يت  عاجلااااا قااااادمي  ضويضاااااال ، عاااااا ي  لااااا  بواااااون جااااارب الضااااارراحلق قااااا  وال رامااااا  
ر (90)رب الضااررجلاا أن اللجناا   ضمااي علااى وةااع برنااامم  اااميالحظاات باالحت اجااال ال ااة  ، و 

سااب ي عمل اا   ااوفم بتسااريع ا اادافض  عااا حقااوق اإلنسااان الاا  ل  ا ضن اا  اصا اا  ا قاارر  تأو ااو 
 اول و ، عاا ي  لا   اوفم فارص الجباروح أ ا بوا اا قتلوا خالل الثور  و ما فضال  سر انت ا  

   ر(91)التوه ي ا ناسب خدمال تعاو  ص اصدمال ال ب   و ت
ضاعف  اجلهوو ع ونس والثقاف   اللجن  ا ضن   باحلقوق االقت اوي  واالجتماع    تأو و  -48
والواافاف   ي توار  ا مااوال الضاماا ر وأو اات اللجناا  م افةاا  الفساااو وةاامان ا ساااتل   جمااال ي

لت ااااال ف باالااااوان   وا ل اااا  وظف  والرب ااااان   وا اااا   الس اسااااا سااااؤول  توع اااا  ب أيضاااااً  ااااونس 
 وااج ع القضااا  وا اادع  الضااام  وا ااوظف  الضمااوم   كااذا االقت اااوي  واالجتماع اا  للفساااو، و 

  ر(92)لقانونلعلى التنف ذ ال ار  

(93)الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -٣ 

 

ريا  الاديا متاس لأي ممارساال تواريا  لغاات إبمفوة   حقوق اإلنسان احل وما   تأو و  -49
ا ظاااهرال و نظاا   ، تهاااومحاي رياا  مناقواا  الوااؤون الضاماا حلضاامان االحاارتا  ال امااي بوا ضتقااد؛ و 

نواار ا ف ااار الس اساا  ، مااع تيااالت اهتمااا  و   ،مضارةااوتباادات آرات االجتماعااال الساالم  ، عقااد و 
  ر(94)نساتخاص للوبا  وال

 ق قال عاجلا  وفضالا  ي ا اع تجرات ةمان  صتجلن  مناهض  التضذيب  ونس  ووعت -50
ف   االتهديااادال واهلجمااااال الاااايت  سااااتهد  ا اااادافض  عااااا حقااااوق اإلنسااااان وا اااادون  وال ااااة

خ اااااور  و تناساااااب عاااااا يضاااااال تص الضدالااااا  ومضااااااقبته  فوالفناااااان  و قااااادمي ا ساااااؤول  عاااااا هاااااذو ا 
 جملااس ذ التو اا ال الااوارو  ي قاارار اااحل وما  بتنفحقااوق اإلنسااان وأو اات مفوةاا    ر(95)أفضااهل 

  ر(96)سالم  ال ةف  بوون  27/5 حقوق اإلنسان
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وعاا  علااى ضلاا  والثقافاا  )ال ونساا و(  ااونس منظماا  ا ماا  ا تةااد  للرتب اا  والو ااجضت  -51
 مسااا ، وأو ااات باااون يااات   كاااامال نفاااذا   و نف اااذح ااا  النفاااا  و  (97)لريااا  ا ضلومااااحل اوخاااول قانواااا

  ر(98)اإلعالم  ، ي أوسا  آل ال التنظ   الذايت، عا ي  ل  مدون  لقواعد السلوكب ا خذ
مااو سابي لضامان أن  ؤخاذ بإ اونس   لاوالضد  ق احلقتض ي  ا قرر اصاص ا ضل ب ىأو و  -52

مساااتمر وباااذل جهاااوو فضالااا  بوااا ي الضاااةايا، ي االعتباااار أ اااوال أ اااوال انتماااع، وال سااا ما 
الو ااول تص ا ااع ق اعااال انتمااع عااا اريااح أمااور منهااا  ضاجلاا  أوجااع الق ااور ي ا واااورال، 

بااا  ا ناااااح السااااحل   احلضاااري  ب ريقااا   ااام مت   يااا ، عاااا ي  لااا  النساااات، و لااا  لساااد الفجاااو  
 ااار  أساساااي لض اااس ا ااااو اجلم اااع  وااامي وا ناااااح الداخل ااا  ماااا الااابالور و كااار أن موااااورال 

   ر(99)التف   االجتماعي
 اتغال لاح ب دا  موا  ا  لالخبالتم  ا  ةاد ا ارأ   اونس ا ضال عساول  الفريح الضاماي أو ى و  -53

الااا  ل  ا ضن ااا  اصا ااا  ا قااارر  تأو اااو ر (100)ات  النسااا للمنظماااال واجلماعاااالقي الفضاااال وا سااات
 اا ااادافضال عاااا حقاااوق اإلنساااان ت ا ماااا  ضرةااالمايااا  ا ااادافض  عاااا حقاااوق اإلنساااان احل ومااا  

  ر(101)اهلجو  وةمان ب د  عمي مالتم  هلاللمضايقال أو 
زيااو  متث اي لاى عاحلقوق االقت اوي  واالجتماع ا  والثقاف ا   اونس ا ضن   بلجن  ال توحث -54

باااا  اجلنسااااا  ي  النسااااات ي مواقااااع  ااااانع القاااارار ي اهل دااااال الضامااااا  و ض ياااا  متث ااااي أكثااااار  وازناااااً 
  ر(102)، عا ي  ل  عا اريح اوا   دابم خا   مؤقت التجاري  ا ؤسسال

 (103)حظر جميع أشكال الرق -٤ 
 ( اااؤون الالجدااا  مفوةااا  مفوةااا   ا مااا  ا تةاااد  الساااام   لوااؤون الالجدااا  ) رحباات -55

 افةتااااع تص اض اااا  نااااوا  الوااااضب بتقاااادمي مواااارو  قااااانون بوااااون منااااع اال ااااار با  ااااااص وم
  ر(104)2016 عا 

 الحق في الخصوصية والحياة اأُلسرية -٥ 
 ،اً وافقاااوتن كااان مأي  اااا ، حااىت تخضااا  ظاار لمفوةاا   حقااوق اإلنساااان  تأو اا -56
فةو ااال الرام اا  لل علااى وجااع التةدياادو  اام اب اا ،  هاادا  و ايااال  اب اا  خدماا ً فةو ااال ل

  ر(105) سؤول   اجلنات  مبال ا   إلتاضحجم قتص استاالص 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية  الحقوق -جيم 
(106)الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -١ 

 

 -  ااا  االقت ااااوي  والس اسااا  اتمناإل المفوةااا   حقااوق اإلنساااان أن تر  خ اااار   كاارل -57
 لقاوق اإلنسااان، و ديااداً  كااامالمتتضاا  سا ان ا نااااح متتااع  ضاوق  رك ياا تمةااور  حاول ا اإلواريا  ا 

حقاااااوقه  ي الضمااااي والتضلااااا   وال اااااة  وال سااااا ما احلقااااوق االقت ااااااوي  واالجتماع ااااا  والثقاف اااا ، 
   ر(107)وا  او
لااااى  ض ياااا  عواالجتماع اااا  والثقاف اااا   ااااونس  احلقوق االقت اااااوي ا ضن اااا  باااالجناااا  وحثاااات ال -58
خضاو  اواا  التادابم الالزما  لضامان ت ب، وأو )مفتو  ( تفقدي  الوغيالضام  ل اإلوار ال قدر 
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الق اا   ام واغي لتوامي القاد خادمال  فوسا ع لتةق اح و لا ع م اع  انتهاكال قانون الضمي 
ر وأو اات اللجنااا  (108)للجم ااعوا  اا  عاولااا  ومعمااي الرمسااي، مااا أجااي ةااامان احلااح ي ظاارو  

ظاارو  عملهاا  ل تاادرميالتةساا  الل الق ااا   اام الرمسااي مااا خااالل اعماا   تسااوي  وةااضب أيضاااً 
   ر(109)الضمان االجتماعي أنظم ووجمه  ي 

وأو ى الفريح الضامي ا ضل بالتم    ةاد ا ارأ  با خاذ بتادابم التم  ا  اإلمااو لتواج ع  -59
  ر(110)تص الضمي ورو  فجو  ا جور ب  اجلنس تم ان   و ول النسات 

وحثت اللجن  ا ضن   باحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقاف    ونس علاى اواا   ادابم  -60
حماااادو  اهلااااد  لفاتااااد  النسااااات ا كثاااار ام وااااا ي سااااوق الضمااااي، وال ساااا ما الالتااااي يضوااااا ي 

   ر(111)ا ريا 

(112)الحق في الضمان االجتماعي -٢ 

 

 ا ااتداوها كاارل مفوةاا   حقااوق اإلنسااان أن التااو رال االجتماع اا  ال  اا ال قوياا ، مااع  -61
 اجتماع   كامل  مي ا أن  ضما لع حداً  ج ت كبم ما الس ان لماي ت  ال يتمتع : 2016عا  

ضاامان الضدالاا  بر وقااد أو ااى الفريااح الق ااري (113)أوىن مااا مسااتو  ا ض واا  وظاارو  ح ااا  كرمياا 
 ر وأو ات مفوةا  (114)وون أي مت  ا ماا احلاح ي ح اا  كرميا  للجم اع ل     فاي االجتماع   

 ورمااع ي  ااا ي خ ااا القاااات  و   إ ااالح نظاااا  الضاامان واحلمايااا  االجتماااع ب حقااوق اإلنساااان
   ر(115)لفقراوان   ةد 

اف ااا   اااونس علاااى موا ااال  احلقوق االقت ااااوي  واالجتماع اا  والثقا ضن ااا  بااالجنااا  ال توحثاا -62
واساااض    فاااي لضااامان االجتمااااعي يضاااما  غ  ااا  اجتماع ااا  ل  اااوير نظاااا  الرام ااا  تص جهووهاااا 
لضاامان مسااتو  مض وااي و لا  ،  مو ر ا ااكاف اا  جلم ااع الضمااال وجلم اع ا فااراو وا ساار خادمال  

   ر(116)التح

 (117)الحق في مستوى معيشي الئق -٣ 

لاى اواا  ا اع عاحلقوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والثقاف ا   اونس ا ضن   بلجن  ال توحث -63
ال الداخل اا ، واليااخا اا  ي ا نااااح الريف اا  والالتاادابم الالزماا  للةااد مااا الفقاار والفقاار ا اادقع، و 

ر (118)علااى ا ساااعدال الضاماا   وح ااوهل ااااص الااذيا لاا س هلاا  ساا ا قااار ةاامان  غ  اا  ا و 
غراف اا  ا نااااح اجلتهد  ب ريقاا   ساا ،سااتثمرعلااى أن  ونس وعااالو  علااى  لاا ، حثاات اللجناا   اا

ح اااااول ضااااامان ها بوأو ااااات (119) تناساااااب ماااااع حجااااا  االحت اجاااااال السااااا ن   ، ماااااوارو ناسااااابا 
  ر(120) ضوي على س ا بديي أو على قو  بالا  ااص الذيا ارووا 

(121)الحق في الصحة -٤ 
 

اقاااب أن  ر  اااونس تص البااات اللجنااا  ا ضن ااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  والثقاف ااا   -64
فضال اا  التاادابم ا تاااذ  لتةساا  الو ااول تص مااد  بانتظااا   نف ااذ االساارتا  ج   الوان اا  لل ااة  و 

س  ااومم هااذو قاا و ،  ل ب اا ااديد  اص اااص ي الضااامل  ااصاادمال ال ااة   ي ا نااااح الريف اا  
  ر(122)ذ  دابم   ة ة   ت ا ل   ا مرتا على التمتع باحلح ي ال ة ، و بم تداال
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(123)الحق في التعليم -٥ 
 

 (124)ع االجمالوااامي لاالساارتا  ج   الوان اا  للتضلاا   تص وةااع ال ونساا و بار  اااح  لأ ااار  -65
اسااتثمار علااى  ااونس  والثقاف اا ، اللجناا  ا ضن اا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماع اا كااذا ، و و ااجضت

 وسا ع و القاتم ؛ تفاو ال   ة ح الما أجي ا  يد ما ا وارو ي جمال التضل   ي ا نااح الريف  ، 
ا ااااؤهل  والبن اااا  التةت اااا  درساااا  ا  عاااادو زياااااو ؛ و الو ااااول تص التضلاااا   قبااااي ا درساااايتم ان ااااال 
ر فاا  الالت ادي علاى وجاع االساتضجال ؛ و  ما ي ا نااح الريف ا  والنات ا ، وال سالتم التضل م   ا 

   ر(125)وا م   ا درسي مضدالل التسر 
وأو ااى الفريااح الضامااي ا ضاال بااالتم    ةااد ا اارأ  بوةااع س اسااال  وااجع الفت ااال علااى  -66

  ر(126)البقات ي ا درس ، وال س ما ي ا نااح ا روم 

       أشخاص محددين أو فئات محددة حقوق -دال 
 (127)النساء -١ 

مغااارال وجاااوو القلاااح تزات اساااتمرار عاااا التم    ةاااد ا ااارأ  ا ضااال باااالفرياااح الضاماااي أعااار   -67
قاااااول محايااااا  حقاااااوق ا ااااارأ  ومبااااادأ ا سااااااوا  بااااا  قاااااد  ونقاااااا   امضااااا  ي التواااااريضال الوان ااااا  

   ر(128)اجلنس 
 حادويوا ي أتفقاار ا ارأ ؛  أحاد عواماير  ن عاد  ا سااوا  ي اإلتوقال الفريح الق ري  -68

 أيضاااً هااو و بساابب عااد  وجااوو رأو ا ااال ا ويلر لااد  النسااات،  نظاا   ا واااريع أساابا  ةااضف 
مواااارك  ا ااارأ   بقاااى ر و هوا اااتهاعلاااى السااا ا وزيااااو   اح اااوهل ااادين تم ان ااا  حاااد أسااابا  أ

  ر(129)تدن  الس اسي واالقت اوي مال  التونس   ي ان
ضامان ب اونس  (131)ومفوةا   حقاوق اإلنساان (130) تةد  الق ريفريح ا م  ا أو ىو  -69

للدسااتور وا فاق اا  القضااات علااى ا ااع أ اا ال التم  اا  ةااد  امتثاااال  امااا إلاااار التوااريضياامتثااال 
  رةد ا رأ ت الح الن وص القانون   التم   ي  وال س ما ما خالل ا رأ ، 
تقارار قاانون م افةا  الضناف ةاد ا ارأ ؛  يعسار بتجلنا  مناهضا  التضاذيب  اونس وأو ات  -70

 ضااديي و ؛ يا اع أ اا ال الضناف ةاد ا اارأ ، عاا ي  لاا  الضناف ا نا يل واال ت ااا  ال وجاو ارمي 
ا الحقا  القضاات   أح ا  القانون اجلناتي ما أجي القضات علاى اإلفاالل ماا الضقاا ؛ وةامان 

احلقوق االقت اااااااوي  ا ضن اااااا  باااااالجناااااا  القاااااادمت و ر (132)حاااااااالل الضنااااااف ةااااااد ا اااااارأ  الفضالاااااا  ي
  ر(133)واالجتماع   والثقاف    و  ال ممامل 

توافاااح ماااع ا فاق ااا  القضاااات  واااريع  ااام م تص وجاااووفرياااح ا مااا  ا تةاااد  الق اااري  وأ اااار -71
تص أن و ي جماااااال الضقوباااااال  ال سااااااري ا فضاااااول ياااااا اااااع أ ااااا ال التم  ااااا  ةاااااد ا ااااارأ  ال  علاااااى
 (135)فريااااح الق ااااريالأو ااااى و ر (134) ااااالحق ااااد اإلات اااا    إلجااااراتال اجلاجملاااا  الضقوبااااال و  قااااانون

، عااا يتما ااى تسااريع اعتماااو القااانون ا تضلااح بااالضنف ةااد ا اارأ ب (136)ومفوةاا   حقااوق اإلنسااان
  ر ضايم الدول  وا
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(137)األطفال -٢ 

 

حلاد ماا ا ماا أجايي، حقاوق ال فا ر دوات آل   مستقل  لتنعلى  جع الفريح الق ري  -72
  ر(138)ومنع أي انتهاك حلقوق ال في    ا ضايم وا مارستفاول بال

(139)األشخاص ذوو اإلعاقة -٣ 

 

جلنااا  بر ان ااا  خا ااا  حلمايااا  ا  اااااص  وي اإلعاقااا  تص تنواااات فرياااح الق اااري أ اااار ال -73
 اااونس م ثاااق اعتماااو  حقااوق اإلنسااان تص مفوةاا  أ ااارل ر و (140)الوااضب نااوا اض اا  واخااي 

ي  30/2015القااانون رقاا  و  2014 ااااص  وي اإلعاقاا  ي  وااريا الثاااين/نوفمرب قااوق ا حل
  ر(141)2016أيار/مايو 

 سااا  الرام اا  تص  اااونس علااى موا اال  جهووهاااا  ع ينبغااي  وااج عناااتال ونساا و  وقالاات -74
 ر(142)أوةا  ا  ااص  وي اإلعاق 

(143)األقليات والشعوب األصلية -٤ 
 

بااالعرتا  بلغا   اونس  اللجن  ا ضن   بااحلقوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والثقاف ا أو ت  -75
اواا   ادابم  واريض   وتواريا  ماا علاى ومقاف   ضب ا مازيغ ا  لي وةمان محايتها و ض ي ها، و 

 ر(144)ال التضل م  أجي كفال   ضل   اللغ  ا مازيغ   ي ا ع ا ستوي

  المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -٥ 

لمهااجريا أن نظااا  احتجاااز ا هاااجريا ي قااوق اإلنسااان لا قاارر اصاااص ا ضال ل الحا  -76
مركاا   13وجاوو اساتمرار عااد   وك اد احل وماا  ل ، مااع ال  ام واةااح ومابه يااال وتبضااوه   اونس 

ب اااور  عباااور احلااادوو   ااا  عاااامر بإساااقا  ال اااف  اجلر وأو اااى احل ومااا  (145)لمهااااجريالاحتجااااز 
 وااالبو  ا ي  لا  الق ارو ض ي  آل ال كوف ا هاجريا ا ضرة  للا ر على احلدوو، عنظام   

كااااون ؛ وكااااذل  ةاااامان  (146)و ديااااد هااااويته  ومساااااعدا ون، ا تملاااا اللجااااوت وةااااةايا اال ااااار
احتجاااز ا ااع أماااكا  ق اار فاارت  مم ناا ؛ وكااون للقااانون الاادويل و  وفقاااً  اً ربر ماااحتجاااز ا هاااجريا 

الق ااار  ااام ا  ااااةوب  ؛ وعاااد  احتجااااز راقب  مسااااتقل مضلومااا  ومتاحاااا و اااوهلا  اااا هااااجريا 
 ا هاااااجريا  اااام ا  ااااةوب  بااااذويه  وااااف آل ااااال ل؛ واسااااتةدا  وا ساااار الاااايت لااااديها أافااااال

   ر(147)ته ومالجئ حلماي
ت، عض ااا  مفوةااا    اااؤون الالجدااا ، وعماااحقاااوق اإلنساااان تص أااااا مفوةااا   وأ اااارل  -77

، بضااد هااذا القااانونوساا مأل الوااضبر نااوا  تص اض اا  ُأح ااي وةااع مواارو  قااانون بوااون اللجااوت 
اللجنااا  و  (149)الفرياااح الق اااريوقاااد  ر (148)اللجوتبااال   اااالفااارا  القاااانوين ي القضاااايا ا ت اعتمااااوو،

 واللجناااااا  ا ضن اااااا  باااااااحلقوق االقت اااااااوي  واالجتماع اااااا  (150)القسااااااري ا ضن اااااا  لاااااااالل االختفااااااات
لتوااريضال مواتماا  النظر ي بااا حقااوق اإلنسااان  و اا ال مماملاا ر وأو اات مفوةاا   (151)والثقاف اا 
  ر(152)ا هاجريا ي  ونس مع ال  وك وا ضايم الدول   حلقوق اإلنسانا تضلق  بضمي الوان   

الساااابق  لالساااتضرال الااادوري  ولااا ا اجلا نبثقااا  عااال  ال ال ااال  وف ماااا يتضلاااح بالتو ااا ا -78
إلعااااو  اللجاااوت وعاااد  ابواااون تص توراض ح ااا    اااؤون الالجدااا  ، أ اااارل مفوةااا  (153)الواااامي

متضلااح علااى اجلهااوو ا بذولاا  مااا أجااي اعتماااو تاااار وااال للةماياا   تالقسااري  ي الدسااتور، وأمناا
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 اام ال ياا ال  للةماياا  تص أن اإلاااار القااانوين الااوالي الوقاات نفسااع ، مااع اإل ااار  (154)للجوتبااا
واللجن  ا ضن   بااحلقوق  (156)لمهاجريالقوق اإلنسان لح  ا قرر اصاص ا ضل و ر (155)م تمي

  قانون اللجوتروةع التقد  ي على تحراز  (157)والثقاف   االقت اوي  واالجتماع  
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