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لتونس*

 -1نظ ررلل نة املر ر نحلقملقر ر ا ررواالجت نعية ررواف نعاةتورقر ر نة الو قر ر نةةاللف ررل نة ر ر
نة وةررا نحلال ر ت نررش نررجنذ ال ر ا نمليلقررص نةقق ر نة ر ة نارروا اررواالجت نعية ررواف نعاةتورق ر
نة الو ق ( )E/C.12/TUN/3ا سةققو ( 58 57ننظل  )58 E/C.12/2016/SR.57نحلقالجانني
 23 22أف جل/سررمةت  ،2016نرةتر ل ا سررةقو  ،78نحلقالررجايف  7نلرلفش نل ل/
أكةجال  ،2016نحلالحظول ناةونق نةةوةق .

ألف -مقدمة
نة وةا ةةجنذ اوةلا ا ناطقر ة ةر نةطرل ر ر
 -2نلحب نة امل اةال مي نةةاللفل نة
يوئت نحلسروئ نةرط حلحةقرو نة املر ( .)E/C.12/TUN/Q/3/Add.1نلحرب كرصةب ارواجن نحليلةرج
نةمملوء نةص أالنه نع نة ة نةطل نةل قع نحلسةجى.
نظلل نة امل حوة نجنذ نرش حقرا نمليلقرص نةققر نةجيري نةرص لرل نةم ر لح ر
-3
ننةالوةقر زقررال اورةترروا اسررةج ا فر ررروت  .2014إذ نقررا نة املر نةةتر فول نةررط فطلحقررو
هررصن نعنةالررول ،تشررو نلرراع نررجنذ ر ر أا نملظررل إا هررصه نحللح ر اورةمو هررو ل ر ةةقافررا وف ر
ناالجت نعية واف نعاةتورق نة الو ق .

باء -الجوانب اإليجابية
 -4نلح ررب نة امل ر ر اوة س ررةج نيف ف ر ر نة رروا  27ك ررونجا نة وين/فمل رروفل  2014نة ررص
فكلس ناالجت نعية واف نعاةتورق نة الو ق  ،ع سقتو ناق نةملالرو (نةيل ر  )36نارق
نة ررت (نةيل ر  )38ناررق نةةق ررقل (نةيل ر  )39ناررق نةقتر (نةيل ر  )40ناررق
نحلوء (نةيل .)44
__________

*
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نسررا نة امل ر او نقررو أا نة ة ر نةطررل ي ر ر يي ر ر نقظررل نة رركجة نة ةق ر
-5
نحلةق ال ر والررجت نننسرروا أ ننيررتي إةققررو ،أشررو سررتمي ررروت  2014نةررةتيلا نةررص أا نرره
ة ى ن فالقو ر ننيلويق نةاليوء ر مجقع أشكول نةةتققا ض نحللأيف.
نالحا نة امل او نقو نو أنلئ أرالوب ثج يف روت  2011نش نؤسسول الاللنحق ،
-6
نش يمق جم رذ نرجنب نةلرقب هقلر ناالقالر نةكلننر  ،يرالا ررش إنلروء نةرج ن يف نحلك يلر اوةقالير
نع نهلقلول نة سةج ف نجملةتع نحل ين حالجت نننسوا.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
انطباق العهد
 -7نلحر ررب نة امل ر ر ر ررو ا نةيل ر ر  20نر ررش نة سر ررةج نةر ررص ف ر رملص ر رلنح ر ر ر أا
نحلقوهر نل نة ةقر نةررط ن الرري ر ققررو نررجنذ أر ر نررش نةالرجننني ،ةكملقررو نقررلب رررش نةال ررق نررش أا
نحملوكل نةةجنسق ع نسةلق اوةقق إع حوعل نوا يف (نةيلالليف  1نش نحلوايف .)2
تيسثثر تن يثثن العهثثد م ث قب ث
 -8تحثثث اللجنثثة الدولثثة الطثثرت علثثى أ تتخثثن تثثدابير ق
السلطات الوطنية ،بما في ذلك المحاكم والهيئات القضائية .وتوصي تحديداً بما يلي:

توعي ثثة القض ثثاح والمح ثثامي والجمه ثثور الع ثثاا وأعض ثثاء البرلم ثثا ب م اني ثثة
(أ)
االحت ثثاا لثثى القضثثاء فيمثثا يتعلثثق بثثالحقوق االقتصثثادية واالجتماعيثثة والثقافيثثة للتقا ثثي
بشأنها ،وب م انية االستشهاد بأح اا العهد أماا المحاكم؛
(ب)

(ج)
في منا المجال.

توفير تدريب متخصص للقضاح بمختلف فئاتهم فيما يتعلق بتن ين العهد؛
تضمي التقرير المقبث تجميعثاً للقثرارات التثي تتخثنما المحثاكم التونسثية

 -9وتوجه اللجنة نظثر الدولثة الطثرت لثى تعليثق اللجنثة العثاا رقثم  )1998(9بشثأ
تطبيق العهد على المستوى الوطني.
 -10وترحب اللجنة بمشروع القثانو المتعلثق بهيئثة حقثوق اإلنسثا  ،المنشثأح بموجثب
المادح  128م الدستور بوص ها ميئة دسثتورية .وتوصثي الدولثة الطثرت بثأ ت ث توافثق
منه الهيئة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنيثة لتعزيثز وحمايثة حقثوق اإلنسثا
(مبثثادئ بثثاريس) ،وأ تتأكثثد م ث أ واليثثة الهيئثثة تشثثم الحقثثوق االقتصثثادية واالجتماعيثثة
والثقافية (ال قرح  1م المادح .)2
 -11نالحا نة امل أا ر انا كمرينا نرش نلرو فع نةالرجننني نحلةق الر ارواالجت نحلكيلجةر
ع نانل نملةظل نةة فق نش جم ذ نجنب نةلقب (نةيلالليف  1نش نحلوايف .)2
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 -12تشجع اللجنة الدولة الطثرت علثى التعجيث باعتمثاد صث وا منهثا مشثروع القثانو
المتعلثثق بالهيئثثة الوطنيثثة للحوكمثثة الر ثثيدح وم افحثثة ال سثثاد ،ومشثثروع القثثانو المتعلثثق
بحماية المبلغي والشهود ،ومشروع القانو المتعلق باللجوء.
 -13وباإل ثثافة لثثى ذلثثك ،تشثثجع اللجنثثة الدولثثة الطثثرت علثثى اسثثت مال عمليثثة نشثثاء
المح مثثة الدسثثتورية حتثثى تثثتم مثثنه الهيئثثة م ث ثثما توافثثق التش ثريعات الوطنيثثة مثثع
الدستور.
السياسة الجبائية
 -14نالحررا نة امل ر اال ررق أا نةملظرروت نيفمرروئا نارروة ف الررا ا رمرروء ألررري نةكو ل ر ر ر نلسررل
نحلققلق  ،خبو نلسل نةط نيل نجظيلوا نةالطوع نةلمسا ةالية وا (نةيلالليف  1نش نحلوايف .)2
 -15توصثثي اللجنثثة الدولثثة الطثثرت بثثأ تبثثدأ عمليثثة صثثال جبثثائي يهثثدت لثثى تحقيثثق
المزيثثد م ث العدالثثة الجبائيثثة و لثثى و ثثع نظثثاا أكثثثر مسثثاواح لتقاسثثم ا عبثثاء بثثي دافعثثي
الضريبة كيما تتم الدولة مث المضثي قثدماً فثي عمثال الحقثوق االقتصثادية واالجتماعيثة
والثقافية والحد م الت اوتات.
ال ساد
 -16نس ررا نة املر ر او نق ررو ن ر ر فق نة ةر ر نةط ررل ر ر ر ننيلويقر ر نلن ررل نحلةتر ر يف حلكو تر ر
نةيلسوا 23 ،أف جل/سمةت  ،2008نحللكرا نة سرةج نةرص ظر اره هقلر ناجكتر نةلشرق يف
نكو ت نةيلسوا .نع ذةب ،نلى أا نيفقجا نةلننق إا نسةل ول نةيلسروا برب أا نةجن ر أا
ر ر نة ة ر نةطررل أا نة ك ر نررش أا نلررل ع نةالررونجا نحلةق ررق اوحل رروا نعية ررواف نحلوةق ر ةررش
فيليررا إا نن ررالل نررش نةقالرروب اوةملسررم ةتشررعوا نةررصفش ف مرري ض ر جرقل أرتررول سرروا
نسق نةملطوت يم  ،2011ذةب جتملموا ل سروئ سر مق لكرش أا نقطققرو نةسر ط إا نجملةترع
نةةجنسا (نةيلالليف  1نش نحلوايف .)2
 -17توصثثي اللجنثثة الدولثثة الطثثرت بثثأ تضثثاعف جهودمثثا الراميثثة لثثى م افحثثة ال سثثاد
وأ ت ث ث المس ثثاءلة والشث ث افية ف ثثي دارح ا م ثثوال العام ثثة .وتوص ثثي اللجن ثثة أيضث ثاً الدول ثثة
الطثرت ب ذكثثاء وعثثي المسثؤولي السياسثثيي وأعضثثاء البرلمثا والمثثون ي العمثثوميي  ،علثثى
الصعيدي الوطني والمحلي ،بالت ل ة االقتصادية واالجتماعية لل ساد ،وأ تشجع القضثاح
والمدعي العامي والمون ي العمومي على تطبيق القانو تطبيقاً صارماً.
ات اقات التجارح واالستثمار الثنائية والمتعددح ا طرات
 -18نقلب نة امل رش نعنلغول نش ضقف نة ركجة نةالوئتر نةرط هتر إا ضرتوا نلنررويف
ناالجت نحلكيلجة جارب نةققر نحليلو ضرول نةرط جتلفقرو نة ةر نةطرل الر ا ننيلويرول نةةارو يف
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نعسررة تو نة ملوئقر نحلةقر ايف نلحرلن  ،ررو
(نةيلالليف  1نش نحلوايف .)2
نع نع وا نل

ذةررب نلررل ع ننيلرروت نةةمرروال ناررل نةلررون نحلقتررق

 -19تدعو اللجنة الدولة الطرت لى التأكثد مث أنهثا سثتراعي التزاماتهثا بموجثب العهثد
فثثي طثثار الت ثثاوا علثثى ات اقثثات التجثثارح واالسثثتثمار الثنائيثثة والمتعثثددح ا ط ثرات وتن يثثن
تلك االت اقات ،وذلك بسب منها نجاز دراسات لتقييم أثر منه االت اقثات علثى الحقثوق
االقتصثثادية واالجتماعيثثة والثقافيثثة ،مثثع التركيثز علثثى ااثثثار المم نثثة لهثثنه االت اقثثات علثثى
ال ئثثات المستضثثع ة .ويتحمث مجلثثس نثثواب الشثثعب مسثثؤولية ماصثثة فثثي مثثنا المضثثمار.
وتوجثه اللجنثثة نظثثر الدولثة الطثثرت لثثى المبثادئ التوجيهيثثة المتعلقثثة بتقييمثات أثثثر ات اقثثات
التجارح واالستثمار على حقوق اإلنسا (.)A/HRC/19/59/Add.5
عدا التمييز
 -20نق ررلب نة امل ر ر ررش نلس ررف لا نة ة ر نةط ررل ش ني ررع اق ر إح ررو نا نل رلفققوا حلكو تر ر
نةةتققررا ف ر نع مجقررع أسررموب نةةتققررا نحلمل ررجا ر ققررو نحلرروايف  2نررش نةقق ر  .هررصن نة ر ا،
نالحا نة امل اوهةتوت نحلالرتحول نحلال ن نش أا نرةتوا يونجا روت لملع نةةتققا (نحلوايف .)2
تعج ث باعتمثثاد تش ثريع كام ث لم افحثثة التمييثثز
 -21توصثثي اللجنثثة الدولثثة الطثثرت بثثأ ق
يمن ثثع جمي ثثع أ ث ث ال التميي ثثز ،المبا ثثر أو ي ثثر المبا ثثر ،وأ تح ثثر عل ثثى تن ي ثثن م ثثنا
التشريع ،وذلك وفقاً لل قثرح  2مث المثادح  2مث العهثد وللتعليثق العثاا رقثم )2009(20
بشأ عدا التمييز في ممارسة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
أوجه الت اوت بي المناطق
 -22نالحررا نة املر اال ررق اررجا نيلو نررول نية ررواف ناةتورقر كر ى اررني نحلملرروحق نةسرروح ق
نحلمل رروحق نة نة ق ر  ،ه ررا نيلو ن ررول نقكس ررقو نق ر عل نةيلال ررل نةقتوة ر ع لك ررش جتوه ر ثو ه ررو
نحلةموفمل حسب نيفتورول ننثملق (نحلوايف .)2
 -23توصي اللجنة الدولة الطرت بأ تتخن جميثع التثدابير الالزمثة للتصثدي للت اوتثات
القائمة بي المناطق بوسائ منها آلية التسوية والتعدي المنصو عليها في الدستور وم
م ثثالل تش ثثجيع االس ثثتثمارات العام ثثة والنه ثثوا ب ثثالبنى ا ساس ثثية ف ثثي المن ثثاطق المحروم ثثة
وتوجيه السياسات االجتماعية على نحو يراعي منه الت اوتات.
التمييز القائم على أساس المي الجنسي والهوية الجنسانية
حلف نةةقمري نةيلكل نةلأ  ،نالحرا
 -24ألل أا نة سةج فكلس ناق ناقويف ناو
نة امل ر اال ررق أا نةةتققررا إ نء نحل قررول نحل قررني ناا اررا نحلقر نيفملسررا نغرروفل نهلجف ر نيفملسررونق
حون ا ريلول نيفملسرني ع فرانل يوئتروا نةالرونجا نحلتو سر  .نقرلب نة املر ررش نعنلرغول نرش
أا نةقاليول اني أ لنا نش نيلذ نيفملذ بلنقو نةيل  230نش نجمل نيفانئقر ري اروب نة رجن
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أ نحلس رروحال  ،أا نةيل ر ر  226ن ررش نيل ررذ نجمل ر ر  ،نة ررص فقوي ررب ك ر ر ن ررش فةا رروهل ايلت ر ر ،
فُسةع ت اونةظوت ذ فق ا حليوفال نلي قول نيفملسق (نةيلالليف  2نش نحلوايف .)2
 -25توصثثي اللجنثثة الدولثثة الطثثرت بثثأ تبطث ال صث  230م ث المجلثثة الجزائيثثة دو
تثثأمير وتثثوفر التثثدريب لمثثون ي ن ثثاذ القثثانو علثثى ثثرورح احت ثراا تنثثوع الميثثول الجنسثثية
والهويات الجنسانية.

المساواح في الحقوق بي الرج والمرأح
 -26نلحررب نة امل ر ا رروةةانت نة ة ر نةط ررل جن ر اقجاهررو ن ررش أا ر القررق نحلس ررو نيف ا ررني
نيفملسني .ةكملقو نالحا اال ق أا نحللأيف ع نرانل ن رط ت ا حكروت زققافر نا رجل ر ر ن رقمقو
نررش نحل ررينكت وةكة رروب نةةوس ررع ن ررش جم ر نلح رجنل نةلع ررق نحلةق ررق ا رروحلرينك فةق ررو ع نقو ض روا
نضتوا نع نة سةج نع نعنيلويقول نة ةق نةط يي ر ققو نجنذ (نحلوايف .)3

 -27توصي اللجنثة الدولثة الطثرت بثأ تعثدل دو تثأمير جميثع ا ح ثاا القانونيثة التثي
تؤسثس للتمييثثز القثائم علثثى نثوع الجثثنس ،بمثا فثثي ذلثك ا ح ثثاا المتعلقثة بثثالميرا  .وفثثي
مثثنا الصثثدد ،ت ثثرر اللجنثثة تأكيثثد التوصثثيات المقدمثثة م ث اللجنثثة المعنيثثة بالقضثثاء علثثى
التمييز د المرأح وم ال ريق العام المعني بالقضاء على التمييثز ثد المثرأح فثي القثانو
وفي الممارسة.
الحق في العم

 -28نلحررب نة املر اوةةر ناري نةررط نوررصهتو نة ةر نةطررل ةةتسررني نسررم ز قر نحلرلأيف يطرروع
نةجظقيل نةقتجنق  .ر نةلألل نش هصه نةة ناري ،تا نحللأيف أي
نةاليوء نهلقلول نةةللفقق
حظوا نةمليلوذ إا سجت نةقت لا نةك ري نش نلحكوت نةط هت إا نةةج قق اني ناقرويف نحلقملقر
ناقويف نلسلف نقا نةالجنةب نةملتطق نيفملسونق نكلس نةةيللي نحلقملق  .فسو نة امل نةال ق أفيوا
نش نةيلو ت نلاج ارني نةلارول نةملسروء نرش ننةلرو ظروهليف رتر نحلرلأيف ألرري نحلر جع نلارل
نةالطوع نةا نرا (نحلوانوا .)6 3
 -29تحث اللجنة الدولة الطرت على القياا بما يلي:
أ تتخ ثثن ت ثثدابير مادف ثثة لص ثثال أ ثثد النس ثثاء حرمانث ثاً ف ثثي س ثثوق العمث ث ،
(أ)
وبخاصة النساء العامالت في الوسط الري ي؛
(ب) أ ت ثثاف الت رقثثة المهنيثثة وتضثثع أدوات لتقيثثيم الونثثائف تسثثم ب عثثادح
تحديد ا جور في المه التي ترت ع فيها عادح نسبة تمثي المرأح؛
(ج) أ تحسث ث نس ثثبة تمثيث ث المث ثرأح ف ثثي ون ثثائف ص ثثنع القث ثرار ف ثثي ا جه ثثزح
العمومية وتواص الجهود م أج تحقيق التمثي المتثواز بثي الجنسثي فثي المؤسسثات
االقتصادية بوسائ منها اتخاذ تدابير ماصة مؤقتة.
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البطالة
 -30نلحب نة امل اورةتوا نعسرتننقاق نةجحملق ة ةلغق روت  .2012ةكملقرو نقرلب ررش
نعنلررغول إ نء نق ر ل نةمطوة ر نةررص ع ف رانل نلنيلق روا ع سررقتو عفررول سررق اج ف ر ييل ر
نةال لفش نش أا  37نحلوئ نش نةجظوئف ،حسب اقض نةةال فلنل ،نةوح نعية وا ألرري
نةلمسا (نحلوانوا .)7 6
 -31توصي اللجنة الدولة الطرت بمواصلة جهودما الرامية لثى م افحثة البطالثة وتعزيثز
تلك الجهود ،وذلك ب عطاء ا ولوية للمناطق ا كثر تأثراً وال ئات ا ثد حرمانثاً .وتوصثي
اللجنة الدولثة الطثرت أيضثاً باتخثاذ تثدابير لتسثوية و ثع العثاملي فثي القطثاع يثر الرسثمي
ع طريثق التحسثي التثدريجي لشثرول عملهثم و دمثاجهم فثي أنظمثة الضثما االجتمثاعي.
ويش تعزيز مهاا ت قدية الشغ م أج المضي قدماً في عملية التسوية أولويثةً فثي مثنا
الصدد.
الالجئو وملتمسو اللجوء
 -32نقررلب نة امل ر رررش نالر فلهو حلررو ي نةرره نة ة ر نةطررل نررش نسررور يف سررعق إا نةالالررني
ن ةتس ررا نة ا ررجء ،خبو ر ر نةالال ررجا نة ررصفش ررل ن ن ررش ةقمق ررو .ن ررع ذة ررب ،نالح ررا نة املر ر أا
نةالالررني ن ةتسررا نة اررجء نحلسررا ني ة ر ى نيلجض رق نلنررل نحلةت ر يف نةسررونق ةلررؤ ا نةالالررني
فجناقررجا رالمررول نا ررجل ر ر ررلا نةقتر نةلروف ر نة ررتق نةةق ررقل ألقرروب نعر ررتن
لكا يونجين نؤيي هلؤعء نلشعوا (نحلجنا .)13 12 11 6 3
 -33توص ثثي اللجن ثثة الدول ثثة الط ثثرت ب ثثأ تم ثثن مركث ثزاً قانونيث ثاً رس ثثمياً ومؤقتث ثاً لالجئ ثثي
وملتمس ثثي اللج ثثوء م ثثع الح ثثر عل ثثى تحدي ثثد م ثثويتهم تحدي ثثداً دقيقث ثاً والتحق ثثق مث ث أنه ثثم
يحملو الوثائق التي منحتها لهم السلطات التونسثية المختصثة ،وأ تيسثر حصثولهم علثى
فر العم المأجور أو ممارسثة نشثال مسثتق  ،فضثالً عث وصثولهم لثى مثدمات الرعايثة
الصحية والتعليم .وتوصي أيضاً بأ تنظثر الدولثة الطثرت ،علثى سثبي ا ولويثة ،فثي اعتمثاد
قانو اللجوء الني لم يصدر بعد وقت جراء الحوار مع الدولة الطرت.
الحق في التمتع بشرول عم عادلة ومواتية
 -34ألل أا نةيل  134نش جم نةلرغ فرملص ر ر أارل أام نيرتجا اة رف نحلقرش،
ررتا لررول ر ف ر يف نررش نةقتررول جت ر نيلسررقو نسررة ملويف نررش أحكرروت هررصن نةيل ر  .ا ر ر ذةررب أا
نةقت ألري ن جع نلال ممو س ٌ ع نانل نملةلليف نةالطروع نةا نررا نةرص نملظتره أحكروت نمليل ر
خب ررجا نلاررل نلام نحليررتجا .نقررلب نة املر رررش نةال ررق إ نء شررل نةقتر يطرروع نةملسررقع
نالررص نحل رجن ا نحلع ر ةةيلال ف ر نةلررغ نررش أار نةالقرروت اافررو نل ا ف ر ةالحررالع ر ر ظررل
نةملظو ر نة ررتق  ،نة ررت  ،نةسررالن نةقت ر  .نقررلب رررش نعسررةغلنب نررش أا نقرروت نيلال ف ر
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نةلررغ ع نلررت  ،قتررو فمر  ،نةالطرروع ألررري نةلمسررا ،نلنررل نةررص فقررلع نةقررون ني نةقررونالل
نعية وا ألري نةلمسا ةالسةغالل ةظل رت ةطرييف (نحلجنا .)7 6 3
 -35تحث اللجنة الدولة الطرت على تعزيز قدرات الت قدية العامة للشثغ  ،وذلثك بثأ
تخصص لها الموارد الماليثة والبشثرية الالزمثة لال ثطالع بمهامهثا .وتوصثي الدولثة الطثرت
باتخاذ التدابير الالزمة للتحقيق على النحو الواجب في جميثع ادعثاءات انتهثاا الحثق فثي
العمث التثثي يرت بهثثا أصثثحاب العمث  ،وفثثرا عقوبثثات عنثثد االقتضثثاء .كمثثا توصثثي اللجنثثة
الدولة الطرت بتوسيع نطثاق مثدمات ت قديثة الشثغ كثي تشثم القطثاع يثر الرسثمي ،بمثا
ي ث الحثثق فثثي ثثرول عم ث عادلثثة ومواتيثثة للجميثثع .وتحي ث الدولثثة الطثثرت لثثى تعليثثق
اللجنة العاا رقم  )2016(23بشأ الحق في رول عم عادلة ومواتية.
الحق في الضما االجتماعي
 -36نالحا نة املر اال رق أا نرو فلارج ر ر  50نحلوئر نرش نةقر نةقون ر ع فةتةقرجا اةغطقر
ناةتورقر ر ر  .ا ر ر ر ر ذة ر ررب أا  37نحلوئر ر ر ن ر ررش نةقت ر ررول فملل ر ررطجا نةالط ر رروع أل ر ررري نةلمس ر ررا
ع فةتةقجا ا ضتون قتو فةق ق اولاج سورول نةقت نة ت نةسالن نعسرةتالويول
نعاةتورق (نحلوانوا .)9 7
 -37تحث اللجنة الدولة الطثرت علثى مواصثلة جهودمثا مث أجث نشثاء نظثاا للضثما
االجتمثثاعي ي ث تغطيثثة اجتماعيثثة واسثثعة تتثثي لجميثثع العمثثال وا ثثخا المحثثرومي
وا سثر المحرومثثة اسثتحقاقات كافيثثة تضثم لهثثم مسثثتوى معيشثياً الئقثاً .وفثي مثثنا الصثثدد
تحي اللجنة الدولة الطرت لى تعليق اللجنة.
العنف الممارس على المرأح
 -38نقلب نة امل رش نع نقو إ نء نةةانت نة ة نةطل اةقاق نرةتوا نلل ع نةالونجا نةقوت
ة اليوء ر مجقع أشكول نةقملف اوةملسوء نةيلةقول نةص سقستح اةج ري ن ناري ناتوف ةيرتوفو
نةقملررف .نقررلب رررش أن قررو أا ف رملص نةالررونجا ر ر إاطررول نةيل ر ني  319 218نررش نجمل ر
نيفانئق ر  ،نة ررصفش فمل رروا ر ر إنكونق ر يررف نحلالحال ر نةاليرروئق اسررمب نعألة رروب إذن سررتمي
نةيررتق ارجنهررو ض ر نةررا ل أ نةس ر ف نةيل ر  239نررش نجمل ر نيفانئق ر نةررص ف رملص ر ر أا
نةالر ر رروئل اوعةةطر ر ررو لكر ر ررش أا فةاملر ر ررب نةقالر ر رروب نيفانئر ر ررا إذن نر ر ررا ل نر ر ررش نةير ر ررتق  ،كر ر ررصةب
نةيل ر  227نكررل نا نررش نجمل ر نيفانئق ر نةررص ف رملص ر ر أا نل نحلغة ررب ايررتقةه (ح ر إذن
كوني نةيرتق ا ا سرش ناونسر رلرليف) فرتنرب ر قره يرف نحلالحالر نةاليروئق  .ألرري أا نة املر
نقررلب رررش نلسررف إ نء ر ر ت اررجا اقونررول إح رروئق ن رمليل حسررب نررجع نيفلل ر ال ر ا نسررم
نةلرركو ى نحلل جرر نةررط نيليررا إا نالحالر إاننر حرروعل نةقملررف ضر نحلرلأيف ،الر ا ن ر ناري
نةةقجفض نحلملطمال (نحلوانوا .)10 2
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 -39توصي اللجنة الدولة الطرت بالقياا بما يلي:
التعجيث ث باعتم ثثاد ق ثثانو م افح ثثة العن ثثف ب ثثالمرأح والتحق ثثق مث ث أ م ثثنا
(أ)
القانو يجرا جميع أ ال العنف بالمرأح؛
(ب) الحر على جراء تحقيقات عاجلة ونزيهة فثي حثاالت العنثف الممثارس
علثثى الم ثرأح ومالحقثثة مرت بثثي أعمثثال العنثثف و مضثثاعهم لعقوبثثات تتناسثثب مثثع مطثثورح
أفعالهم وتوفير الحماية للضحايا وتعويضه ؛
(ل) توعيثثة وتثثدريب مثثون ي السثثلك القضثثائي وأف ثراد قثثوات ا م ث بخصثثو
جميع أ ال العنف بالمرأح وتعزيز حمالت التوعية التي تستهدت الجمهور العاا.
ال قر
 -40نقررلب نة امل ر رررش نعنلررغول إ نء نق ر عل نةيلالررل نحلسررا اجارره نا ررجا نحلملرروحق
نةلفيلقر نملطالر نةجسرريب نةغررل  .نالحررا أا نة ةر نةطررل ع ز ررب نسررتننقاق نةكون ر نسررتح
ال ر نةةال ر ت نحملررل جمررول نكو ت ر نةيلالررل رررش حلفررق ةقررول نسررةال ة ل ر  ،أا نةق ف ر نررش
نةر ننع نناوئقر ع الررق نلهر ن نحللسرجن لسررموب نملقرو ضرقف نةةملسررقق ارني اة ررف ننان نل
ر ر ت كيلوف ر نةال ر نل نحلع ر ة ةمليلقررص ألقرروب نةةالقررقل .نظ رلنا إا ن نيلرروع نق ر عل نةيلالررل
يلج نةسكوا ،نقرلب نة املر ررش نةال رق إ نء نةةمقرول نةرط ير نةتت قرو نلسرل نحلققلرق نلشر
ال رلنا ا رلنء إ ررال رمل ت نةةقررجفض نةررص فكيل ر نا ررجل ر ر ن رجنا ألصنئق ر أسوسررق اةك يل ر
نقسج يف (نحلوايف .)11
 -41تطلب اللجنة لى الدولة الطرت أ تتخن جميع التدابير الضرورية للحد م ال قر
وال قثر المثدقع ،ال سثثيما فثي المنثثاطق الري يثة وفثي الواليثثات الدامليثة .وينبغثثي بثنل جهثثود
محددح للتحقق م أ ا خا دو مس قثار تشثملهم مثنه المبثادرات وال يواجهثو
عقبات دارية للحصول على مساعدات م السلطات العموميثة .وتثنكر اللجنثة بثأ بثرام
م افح ثثة ال ق ثثر ،حت ثثى ت ثثو مطابق ثثة للعه ثثد ،ينبغ ثثي أ تعت ثثرت بالمس ثثت يدي باعتب ثثارمم
أصثثحاب حقثثوق وتطلعهثثم علثثى مثثا لثثديهم م ث حقثثوق ،كمثثا ينبغثثي أ تثثنص علثثى آليثثات
انتصات فعالة مستقلة تم نهم م التظلم في حثال اسثتبعادمم .وتوجثه اللجنثة نظثر الدولثة
الطثثرت لثثى بيانهثثا بشثثأ ال قثثر والعهثثد الثثدولي الخثثا بثثالحقوق االقتصثثادية واالجتماعيثثة
والثقافيث ثثة (انظث ثثر  ،E/2002/22-E/C.12/2001/17المرفث ثثق السث ثثابع) ،المعتمث ثثد فث ثثي  4أيث ثثار
مايو  ،2001و لى بيانها بشأ أر ثيات الحمايثة االجتماعيثة :عنصثراً أساسثياً مث عناصثر
الحثثق فثثي الضثثما االجتمثثاعي ومث أمثثدات التنميثثة المسثثتدامة ( )E/C.12/2015/1المعتمثثد
فثثي  6آذار مثثارس  .2015وأميثراً فيمثثا يتعلثثق ب صثثال صثثندوق التعثثوين ،توجثثه اللجنثثة
نظ ثثر الدول ثثة الط ثثرت ل ثثى المخ ثثاطر الت ثثي ينط ثثوي عليه ثثا اس ثثتهدات مجموع ثثة واس ثثعة مث ث
اإلعانات التي تم ق م الحصول علثى المثواد الغنائيثة ا ساسثية بالنسثبة لثى ا سثر التثي
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ال تملثك معلومثات كافيثة عث حقوقهثا أو التثثي ال تقثدر علثى تجثاوز العقبثات اإلداريثة التثثي
تحول دو تسجي أفرادما كمست يدي م تلك اإلعانات.
الحق في مياه الشرب وفي مدمات الصرت الصحي
 -42نقررلب نة امل ر رررش نعنلررغول إ نء نةقاررا نحلسررا نحلقرروه ر ر ت كيلوف ر نا ف ر نةسرركوا
قرروه نةلررلب ،ع سررقتو نحلملرروحق نةلفيلق ر  ،حقررول نكررل حرروعل ننالطرروع نةةا ف ر اوحلقرروه ةيل ررتنل
نطجة ر نحلملرروحق نحلة ر ثليف .نالحررا اال ررق أا نقويف ر ارراء كمررري نررش نحلقرروه نحلسررةقت ( ،ي ر ف ر
إا  61نحلوئ ر حسررب انئ رليف نحملوسررمول) ع نسررةج نحلقرروفري نة ر نقو ،نلنررل نةررص فلررك ةط رلنا
ر نة ت نةمقلر  ،ع سرقتو أا  25نحلوئر نرش هرصه نحلقروه نحلسرةقت نسرةع ت لألرلنع نةرل
(نحلوايف .)11
 -43تحثثث اللجنثثة الدولثثة الطثثرت علثثى اسثثتثمار المزيثثد مث المثوارد فثثي تحسثثي التزويثثد
بميثثاه الشثثرب ومثثدمات الصثثرت الص ثحي ،وبخاصثثة فثثي المنثثاطق الري يثثة ،وعلثثى التعجي ث
باتخاذ ما يلزا م تدابير لحماية الماء والتربة والهواء م التلو  .وتحي الدولثة الطثرت لثى
تعليقها العاا رقم  )2002(15بشأ الحق في الميثاه و لثى بيانهثا بشثأ الحثق فثي مثدمات
الصرت الصحي ( ،)E/C.12/2010/1المعتمد في  19تشري الثاني نوفمبر .2010
الحق في الس

الالئق وبت ل ة ميسورح

 -44نالحا نة امل اجا النرونع رروت ة سركش نعاةترورا ضرقةه ناكجنر رروت 2012
ةيتوا ح جل نل لنا ر نةسكش نةالئق اةك يل نقسج يف .نع ذةب ،نقلب رش نعسةقوء نرش
ر ر ت كيلوف ر نةجسرروئ نحلكلس ر ة ر رل نةسقوسررول نةقون ر نةررط هت ر إا إرتررول ناررق نةسرركش
نةالئق (نحلوايف .)11
 -45توجثثه اللجنثثة نظثثر الدولثثة الطثثرت لثثى تعليثثق اللجنثثة العثثاا رقثثم  )1991(4بشثثأ
الحق في الس الالئثق ،وتطلثب لثى الدولثة الطثرت أ تسثتثمر ،مثع التركيثز علثى منثاطق
جغرافية محددح ،موارد تتناسب مع حجم االحتياجات في مجال اإلس ا .
الس

ير المأمو واإلمالء القسري وانعداا المأوى

 -46نقلب نة امل رش نلسف إ نء نالص نحلق جنول قتو فةق ق و ف ات
ر رريلج نيفتور ر ررول نحملل ن ر ر ر
نةق ر ر ر ا نةكم ر ررري ن ر ررش نلش ر ررعوا ،خبو ر ر ر
(أ)
نحلسةيررقيل  ،نةررصفش فققلررجا نسرروكش ألررري ن نجنر نةررصفش ير نلررت قل يرلن نل إةررالء يسررل
قا ا أنيلسقل ا ا ن ى
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(ب) نةيررتونول نةالونجنق ر نة ررط تررا نلش ررعوا ن ررش ننةررالء نةالس ررل ننة ررالء
نةررص فررؤا إا ننق ر نت نحل ر ى ،سررم نعنة ررو نحلةوح ر ةيررتوفو رت قررول ننةررالء ،كررصةب
ر ا حوعل ننةالء نةالسل
(ل)

نطوت ظوهليف ننق نت نحل ى حاتقو.

 -47توصثثي اللجنثثة الدولثثة الطثثرت بثثأ تتخثثن جميثثع التثثدابير الضثثرورية ،التشثريعية منهثثا
و ير التشثريعية ،ل ثي تتحقثق مث أ ا ثخا الثني تشثملهم قثرارات اإلمثالء القسثري
يحصلو على مس بدي أو على تعوين وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمثدتها اللجنثة
فثثي تعليقهثثا العثثاا رق ثم  )1997(7بشثثأ حثثاالت اإلمثثالء القسثثري .وتطلثثب اللجنثثة لثثى
الدولثثة الطثثرت أ تقثثدا ،فثثي تقريرمثثا الثثدوري المقب ث  ،معلومثثات ع ث حجثثم نثثامرح انعثثداا
المثثأوى وبيانثثات مصثثن ة حسثثب ال ئثثة العمريثثة والجثثنس ومعثثايير أمثثرى ذات صثثلة ،كمثثا
تطلب ليها أ تنشئ آليات فعالة لقياس التقدا المحرز.
الحق في الصحة
 -48نالحررا نة امل ر أا نة ة ر نةطررل ضررقي نس ررتننقاق حملق ر ة ررت  .ةكملقررو نسررا
اال ررق ح رروعل نالن رروا ن ررش ررلا نعس ررةيلوايف ن ررش ةر ر نول نة ررت نحلمل رروحق نةلفيلقر ر نحلةر ر ثليف
رريلج نةسرركوا نيلررواه أا نا ررجل ر ر
اوةة ررتل نةطررت .نالحررا أفي روا نةة ررج نةلرروئع
نةلروف ر نة ررت ألوةم روا نررو فقجيرره نةيلسرروا نة ررقجاول نةررط نقرررتع نةيللررول نلش ر حلنون روا عيةملرروء
نلا ف اةك يل نقسج يف (نةيلالليف  2نش نحلوايف .)12
 -49تطلثثب اللجنثثة لثثى الدولثثة الطثثرت أ تراقثثب بانتظثثاا تن يثثن االسثثتراتيجية الوطنيثثة
للصحة وفعالية االيات التي و عتها م أج تحسي فر الوصول لى مدمات الصثحة
في المناطق الري ية المتأثرح بالتصحر الطبي ،وأ تقدر أثر منه االيات على التمتع بالحق
فثثي الصثثحة ،وأ تتخثثن تثثدابير تصثثحيحية عنثثد االقتضثثاء .وفثثي طثثار م افحثثة ال سثثاد فثثي
نظثثاا الرعايثثة الصثثحية ،تطلثثب اللجنثثة لثثى الدولثثة الطثثرت أ تثثزود المر ثثى بالمعلومثثات
الالزمة ع حقوقهم ،وذلك بتسليمهم "ميثاق حقوق المر ى" الثني يحثدد القنثوات التثي
يم اتباعها م أج رفثع ث وى فثي حثال تعر ثهم لمحاولثة ر ثوح .وتتوقثع اللجنثة مث
الدولة الطرت أ ت حصول الجميع ،دو تمييز ،على ا دوية بت ل ة ميسورح.
 -50وتحي ث اللجنثثة الدولثثة الطثثرت لثثى تعليثثق اللجنثثة العثثاا رقثثم  )2000(14بشثثأ
الحق في أعلى مستوى صحي يم بلو ه.
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الحق في التعليم
 -51ن ين نة امل ر نة ة نةطل حلو أحل نه نش نال ت كمري حنج القرق نحلسرو نيف ارني نةمملرول
نةممل ررني جم ررول نةةق ررقل ،ن ت ررو فر ر ل ر ر ر ذة ررب نقر ر ل نةةتر ر س ن ررلح ط نةةق ررقل نة ررونج
نةقوة .ألري أا نة امل نقلب رش نلسف إ نء نو ف ات
ض ررقف نق ر ر ل نةةت ر ررق نة نس ررا
(أ)
نةيللول نحملل ن ناةتورقوا نية وافوا
(ب)
نةيلو ت نةكمري

نةةيلو نول اني نحلملوحق نايلف نحلملروحق نةلفيلقر نةرط نكلريلقو نقر عل نلنقر ،
نق نةةق قل يم نحل سا

(ل) سررجء نجرقر نةةق ررقل نةقرروت ،خبو ر
نيلسري ن نيلوع نةط ب ر ن ن س نةةق قل ناوا
(ا)

رريلج نلحيلر ررول نة ررصفش فملةتر ررجا إا

نةلفوضررقول نةق ررجت ،هررج نؤشررل فسررور

ن نيلوع نق ل نةةسلب نلنق (نحلجنا .)11 14 13

 -52تشجع اللجنة الدولة الطرت على مواصلة جهودما م أج القياا بما يلي:
(أ)
الدراسي؛

معالجث ثثة الت اوتث ثثات االجتماعيث ثثة واالقتصث ثثادية التث ثثي تث ثثؤثر فث ثثي التحصث ثثي

(ب) اسثتثمار المزيثثد مث المثثوارد فثثي التعلثثيم فثثي المنثثاطق الري يثثة بغيثثة معالجثثة
ال ثوارق القائمثة ،بوسثثائ منهثا بثثنل جميثع الجهثثود المم نثة لزيثثادح فثر نيث التعلثيم قبث
المدرسي؛
(ل) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادح عدد المدرسي المثؤملي والنهثوا
بالبنى ا ساسية التعليمية المناسبة ،وبخاصة في المناطق الري ية والنائية؛
(ا)
االستعجال.

معالج ث ثثة المع ث ثثدل المرت ث ثثع للتس ث ثثرب الدراس ث ثثي وا مي ث ثثة ،عل ث ثثى س ث ثثبي

 -53وتحي ث اللجنثثة الدولثثة الطثثرت لثثى تعليثثق اللجنثثة العثثاا رقثثم  )1999(13بشثثأ
الحق في التعليم.
الحقوق الثقافية
 -54نقلب نة امل رش نعنلغول إ نء نو ا نش نق جنول رش نةةتققا نةص نةقرلع ةره أي قر
ممو س حالجيقرو نة الو قر  ،كترو نقرلب ررش نةال رق إ نء نالرص نةمقونرول نحل رمليل
نلنو فغ ،خبو
حسب نعنةتوء نعثين نة الو  ،هج نو حيجل ا ا نالققل نةجضع ناالقالا ةتنرو فغ (نةيلالرليف  2نرش
نحلوايف  ،2نحلوايف  .)15نالحا نة امل أا نقلفف نهلجف نةقلاقر ننسرالنق ة ةر نةطرل لكرش
أا فيليررا إا ننةقوكررول ة تالررجت نة غجف ر نة الو ق ر ةتي ق ر نلنو فغق ر  ،ذةررب نررش ةررالل ررلع
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نة غ نةقلاق ةغ ا حق يفا نظوت نةةق قل نةقوت .أةرينا نالحرا نة املر ضرقف نحلرجن ا نحلع
نحلقاننق ة الو نلنو فغ اتوف نلنثقل نة الو  ،نقلب رش أسيلقو نش ذةب.

ر

 -55توصي اللجنة الدولة الطرت بأ تعترت بلغة ا مازيغ وثقافتهم كشعب أصثلي وأ
حمايثة وتعزيثز لغثة مثنا الشثعب وثقافتثه كمثا طلبثت ذلثك لجنثة القضثاء علثى التمييثز
ت
العنصري في عاا  .2009و افة لى ذلك ،ينبغي للدولة الطرت القياا بما يلي:
أ تجمع ،انطالقاً م التحديد الناتي للهوية ،حصثاءات مصثن ة حسثب
(أ)
االنتماء االثني والثقافي؛
(ب) أ تتخثثن تثثدابير تش ثريعية و داريثثة ت ث تثثوفير التعلثثيم بلغثثة ا مثثازيغ فثثي
جميع مراح التعليم ،وأ تشجع دراسة تاريخ ا مازيغ وثقافتهم؛
(ل) أ تبط ث المرسثثوا رقثثم  85المثثؤر  12كثثانو ا ول ديسثثمبر 1962
وتسم بتقييد ا سماء ا مازيغية في سجالت الحالة المدنية؛
(ا)

تيسر ا نشطة الثقافية التي تنظمها الجمعيات الثقافية ا مازيغية.
أ ق

دال -توصيات أمرى
 -56توصثثي اللجن ثثة الدول ثثة الط ثثرت ب ثثأ تصثثدق عل ثثى البروتوك ثثول االمتي ثثاري الملح ثثق
بالعهد الدولي الخا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -57وتشجع اللجنة الدولة الطرت على االنضماا لثى االت اقيثة الدوليثة لحمايثة حقثوق
جميع العمال المهاجري وأفراد أسرمم.
 -58وتوصي اللجنة الدولة الطرت بأ تراعي مراعاح تامثة التزاماتهثا بموجثب العهثد وأ
التمتثع ال امث بثالحقوق المشثمولة فثي العهثد لثدى تن يثن برنثام التنميثة المسثتدامة
ت
فثي أفثق عثثاا  2030علثى المسثثتوى الثوطني ،معتمثدحً فثثي ذلثك علثثى المسثاعدح والتعثثاو
ال ثثدوليي  ،عن ثثد االقتض ثثاء .وسيس ثثه بدرج ثثة كبي ثثرح بل ثثود أم ثثدات التنمي ثثة المس ثثتدامة ذا
أنشثثأت الدولثثة الطثثرت آليثثات مسثثتقلة لمتابعثثة التقثثدا المحثثرز وعاملثثت المسثثت يدي م ث
الب ثرام العامثثة باعتبثثارمم أصثثحاب حقثثوق قثثادري علثثى فثثرا احترامهثثا .وم ث ثثأ تن يثثن
أمدات التنمية المستدامة علثى أسثاس المشثاركة والمسثؤولية وعثدا التمييثز أ ي ث عثدا
ممال أحد في طار منه العملية.
 -59وتحث اللجنة الدولة الطرت على نشاء نظاا ثام لجمثع البيانثات يغطثي جميثع
المجثثاالت المشثثمولة فثثي العهثثد ،وتطلثثب ليهثثا أ تضثثم تقريرمثثا الثثدوري المقبث بيانثثات
حصائية سنوية قابلة للمقارنة ع ممارسة ك حق م الحقوق الم ولة في العهثد ،ت ثو
مصثثن ة بحسثثب العمثثر ،ونثثوع الجثثنس ،والس ث ا الحض ثريي والس ث ا ال ثري يي  ،وا ص ث
االثنثثي و يثثر ذلثثك م ث المعثثايير ذات الصثثلة .وتوصثثي اللجنثثة الدولثثة الطثثرت بثثأ تراعثثي
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اإلطثثار المنهجثثي بشثثأ مؤ ثرات حقثثوق اإلنسثثا الثثني و ثثعته م و ثثية ا مثثم المتحثثدح
السامية لحقوق اإلنسا (.)HRI/MC/2008/3
 -60وتطلب اللجنة لى الدولة الطرت أ تنشر مثنه المالحظثات الختاميثة علثى نطثاق
واسثثع بثثي جميثثع ثرائ المجتمثثع ،ومصوص ثاً فثثي ص ث وت أعضثثاء البرلمثثا والمثثون ي
الح ثثوميي والسثثلطات القضثثائية ،وأ تطلعهثثا ،فثثي تقريرمثثا الثثدوري المقبث  ،علثثى التثثدابير
المتخثثنح لو ثثع مثثنه المالحظثثات الختاميثثة مو ثثع التن يثثن .وتشثثجع أيض ثاً الدولثثة الطثثرت
علثى ثراا منظمثات المجتمثثع المثدني فثثي المناقشثثات التثي تجثثرى علثى الصثثعيد الثثوطني
قب تقديم تقريرما الدوري المقب .
 -61وتطلثثب اللجنثثة لثثى الدولثثة الطثثرت أ تقثثدا تقريرمثثا الثثدوري الرابثثع بحلثثول 31
تشري ا ول أكتوبر  2021وتدعوما لثى أ تقثدا فثي أسثرع وقثت مم ث وثيقثة أساسثية
موحثثدح وفق ثاً للمبثثادئ التوجيهيثثة المنسثثقة لتقثثديم التقثثارير لثثى الهيئثثات المنشثثأح بموجثثب
الصث ث وا الدولي ثثة المتعلق ثثة بحق ثثوق اإلنس ثثا (انظ ثثر الوثيق ثثة  ،HRI/GEN/2/Rev.6ال صث ث
ا ول).
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