األمم املإحدة

اتفاقي ة حقوق الطفل

CRC/C/TUN/Q/4-6
Distr.: General
29 October 2019
Arabic
Original: English
Arabic, English, French and
Spanish only

جلنة حقوق الطفل
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البند  4من جدول األعمال املؤقت
النظر يف تقارير الدول األطراف

قائمة املسائل يف سياق النظر يف تقرير تونس اجلامع للتقارير الدوري ة م
الرابع إىل السادس
ىىا فن د ىىن  10 700م ىىن
يُرجىىن مىىن الدولىىن الد ىىرا أا مىىدا إااف ىاد مة وم ىىا
حد أقصىن ،ا أمنىن قبى  14شىبا //ااير  .2020وقىد إنىاول ال ننىن أ أ نىاحل ارىوار مى
الدولن الدرا مجف جوانب حموق الدف املدرجن أ اال فاقفن.

اجلزء األول
 -1يُرجن افاا اخلدوا املإخذة لو قىانوا شىام انىحا حمىوق الدفى  .ويُرجىن و ىف
الإىىدااا املإخىىذة الاىىإةراا المىوانل اقفىىن الإحمى مىىن وا م،ىىا مى اال فاقفىىن ىىا أ لى الإمىىدا
احملىىرص بىىوق نمىىف األحنىىاا الإمففريىىن الىواروة أ ل ىىن األحىوال النخصىىفن لةىىاا  1956لضىىماا
متإى البنىىا اىىنف حمىىوق املىااع الىىف يإمإى لىىا أ ىراو الةا ىىن مىىن الىىذ ور .ويُرجىىن افىىاا الإىىدااا
املإخذة لو افاان واارتا فنفن شام إل انحا حموق الدف اقفن نففذ اال فاقفن.
 -2ويُرجىىن مىىدم مة ومىىا عىىن واليىىن وصارة املىرأة واألاىىرة والدفولىىن و بىىار ال ىىن واألننىىدن
الف ضد لا فما يإة ابلإن ف أ لال حموق الدف  .ويُرجن افاا اجل،وو املبذولىن نننىاحل
نظىىاا شىىام ل ربىىد وامل ىىاحللن فمىىا يإة ى ابلمضىىااي الىىف ىىىو األ فىىال .ويُرجىىن و ىىف مىىا ا
انت عم فن املفرنن الف إبة،ا الدولن م اإحديد االعإمىاوا املخصصىن أ املفرانفىن ل مضىااي
ىىا أ
الىىف ىىىو األ فىىال أ اإ ىىا المداعىىا وا فلىىا ا الص ى ن ع ىىن مجف ى امل ىىإواي
ل مة وما عن وجوو مؤشرا ونظاا ل ربد.
 -3ويُرج ىىن م ىىدم مة وم ىىا ع ىىن أي ىىدااا اى ىىذ ملن ى صواأل األ ف ىىال ىىا أ ل ى أي
دااا رمي ىل احل وعي اجلم،ور عامند ابآلاثر الضارة لرواأل األ فال.
)GE.19-18659(A



CRC/C/TUN/Q/4-6

 -4ويُرجن مدم مة وما عن:
الإمىىدا احملىىرص أ لىىال الإصىىدي النةىىداا امل ىىاواة والإمففىىر والفىوارق أ ااىىإفاوة
أ،
األ فال من اخلدما الةامن وخبابن أ لال الرعاين واخلدما الصحفن والإة فم ىا أ لى
الفوارق ال املدارس الةامن واخلابن؛
ق ،م ىىدث ىىا ىىدااا الإمن ىىا ع ىىن متإ ى األ ف ىىال م ىىوق،م وخباب ىىن األ ف ىىال
الذين يةفنوا أ حالن ةا األ فال وي انعاقن واأل فال الذين يةفنوا أ حالن مىر
واأل فال الذين يةفنوا أ املنا الريففن.
 -5ويُرجن مدم مة وما و ّ فا أا ال دا ع ىن مجفى امل ىإواي راعىي مصىا
الدف ى الفض ى ن أ مجف ى امل ىىا الىىف ىىىو األ فىىال .ويُرجىىن شىىر الإىىدااا املإخىىذة واآللفىىا
املننحَة اقفن ماا منار ن الدف ا او ن واخى األاىرة وأ املدراىن وأ اعإمى احمل ىي وأ ىار
َ
انجراحلا المضا فن وانوارين .ويُرجن افاا الإدااا املإخذة العإمىاو خدىن عمى و نفىن مىن أجى
ةرير منار ن األ فال أ اعاال ا الص ن ابلإنريةا واآللفا املؤا فن وأ ارفاة األارين
وارفاة الةامن.
 -6ويُرج ىىن ف ىىا الإ ىىدااا احمل ىىدوة املإخ ىىذة لإنفف ىىذ أحن ىىاا الم ىىانوا األااا ىىي ع ىىدو 58
ل ىىنن  2017املإة ى ابلمضىىاحل ع ىىن الةنىىا ىىد امل ىرأة واملندبمىىن ع ىىن البنىىا والبنىىل ع ىىن حىىد
اواحل ا ينم الإدااا املإخذة ملن مجف أشنال الةنا وانيذاحل وانمهال والإصدي ا ىا أ
ل االعإداحل اجلن ي والةموان اجل دين أ مجف األما ن .ويُرجن افاا الإدااا املإخذة لإننف
األ فال حااي الةنا ع ن اناالغ عن حىاال الةنىا وانيىذاحل وانمهىال و مىدم افىا عىن
الإمارير الواروة وانجراحلا املإخذة انحهنا.
 -7ويُرجىىن مىىدم مة ومىىا عىىن فففىىن ااىىإفاوة األ فىىال ىىحااي الةنىىا وانيىىذاحل وانمهىىال
مىىن اىىب االنإصىىاا والىىدعم ىىا أ ل ى خىىدما عىىاوة الإحجف ى و عىىاوة انومىىاأل أ اعإم ى .
ويُرج ىىن اف ىىاا املى ىوارو البنى ىرين والإمنف ىىن واملالف ىىن املخصص ىىن خل ىىدما ال ىىدعم املمدم ىىن ىل األ ف ىىال
الضىىحااي .ويُرجىىن مىىدم مة ومىىا د ىىن عمىىا لىىت لفىىص انج ىراحلا خبصىىو منىىرو المىىانوا
املإة ابأل فال حااي اجلرمين م افاا الإدااا الف ينو ع ف،ىا منىرو المىانوا لإىو ا ارمايىن
الالصمن لأل فال و ماد ألحناا اال فاقفن.
 -8وابنش ىىارة ىل الإوب ىىفا ال ىىاامن ل نن ىىن
مدم مة وما عن:
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الفم ىىرة  ،44يُرج ىىن

خ ىىدما وا ىرامم ال ىىدعم األا ىىري الرامف ىىن ىل ار ىىد م ىىن الفم ىىر وم ىىا ا ان ىىت
أ،
األار الف ةف ،ا امرأة حتظن ابألولوين؛
ق ،الإمدا احملرص بوق ةرير الرعاين البدي ن الىف ةإمىد ع ىن األاىرة وخفى
ن ف،م األ فال وو انعاقن؛
األ فال املووعل أ مؤا ا
أل،

عىدو

اجل،وو املبذولن من أج ف ا وماأل األ فال وماجاد امالد واخ اعإم .

 -9ويُرجىىن مىىدم مة ومىىا عىىن الإىىدااا املإخىىذة ل إصىىدي ل فمىىر أ بىىفوا األ فىىال ىىا أ
ل أ املنا الريففن .وابنشارة ىل الإوبىفا ال ىاامن ل ننىن  CRC/C/TUN/CO/3الفمىرة ،52
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يُرجن مىدم مة ومىا عىن الإىدااا املإخىذة لإىو ا خىدما بىحفن جفىدة جلمفى األ فىال أ اإ ىا
أحن ىىاحل الدول ىىن الد ىىرا و ف ىىا وب ىىو م لف ،ىىا .ويُرج ىىن اف ىىاا م ىىا اى ىىذ م ىىن ىىدااا ىىدوة لإنفف ىىذ
االا ىرتا فنفن الو نفىىن ل حىىد مىىن الو فىىا النفااىىفن  CRC/C/TUN/4-6الفمىىر ا  190و،191
وما حتم من نإا م أ جذا الصدو.
 -10وابنش ىىارة ىل الإوب ىىفا ال ىىاامن ل نن ىىن  CRC/C/TUN/CO/3الفم ىىرة  ،56يُرج ىىن
افاا اخلدوا املإخذة لإو ا الإة ىفم اجلفىد و ف ىا الوبىول لفىص أ املنىا الريففىن .ويُرجىن مىدم
مة ومىىا عىىن الإمىىدا احملىىرص بىىوق منى الإ ىىرق املدراىىي واالنمدىىا عىىن الدرااىىن .ويُرجىىن افىىاا
ما اىذ من دااا دوة لإو ا ة ىفم ي جىووة أ مرح ىن مىا قبى املدراىن CRC/C/TUN/4-6
الفمرة  ،213وما حتم من نإا م أ جذا الصدو.
 -11ويُرج ىىن و ىىف الإ ىىدااا املإخ ىىذة رماي ىىن أ ف ىىال وأا ىىر الالجل ىىل وامل ،ىىاجرين و م ىىدم
اخلدما الالصمن م ن أ ل الوا دوا عا اردوو الإون فن ال فبفن .ويُرجن شر انجراحلا
املإخىىذة لإنففىىذ قىىانوا من ى االاىىار ابألشىىخا ومنا حإىىص لةىىاا  .2016ويُرجىىن أيضىاد افىىاا أي
خدط ُو ةت ننناحل مرا مإخصصن الاإمبال األ فال حااي االاار ابلبنر.

 -12ويُرجن و ف اجل،وو املبذولىن ل مضىاحل ع ىن عمى األ فىال وال اىفما أ الةمى املنىر
والرراعي وأاىوأ أشىنال عمى األ فىال ىا أ لى الإ ىول .وابنشىارة ىل الإوبىفا ال ىاامن
ل ننىىن  CRC/C/TUN/CO/3الفمىىرة  ،66يُرجىىن افىىاا مىىا اىىىذ مىىن ىىدااا ىىدوة نننىىاحل نظىىاا
لمضىىاحل األحىىداع يإف ى م ى أحنىىاا اال فاقفىىن .ويُرجىىن أيض ىاد افىىاا الإىىدااا املإخىىذة لإنمىىف قىىانوا
منا حن انرجاق لةاا  2015لضماا عدا وجفص هتم ىل أ فال وجب جذا المانوا.
 -13ويُرجن مدم مة وما عن الإدااا املإخذة حتمفماد ملا ي ي:
نففىىذ الإوبىىفا ال ىىاامن ل ننىىن انىىحا الاو و ىىول االخإفىىاري ال فاقفىىن حمىىوق
أ،
الدف انحا اشرتاك األ فال أ املناصعا امل حن ،CRC/C/OPAC/TUN/CO/1؛
ق ،ع ىىاوة األ ف ىىال الإون ىىفل ال ىىذين أ س
ُقحم ى ىوا أ مناصع ىىا م ى ى حن املم ىىا وا
األجانب  ،ىل أرا الو ن و عاوة جف الةا دين و عاوة وماج،م أ اعإم .

اجلزء الثاين
 -14ىىدعو ال ننىىن الدولىىن الدىىرا ىل مىىدم حتىىديي مىىوجر ال يريىىد ع ىىن ىىالع بىىفحا ،
ل مة وما املمدمن أ مريرجا فما يإة ا ي ي:
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أ،

مناري الموانل أو الموانل اجلديدة ولوا ح،ا الإنففذين؛

ق،

املؤا ا اجلديدة ووالايهتا ،أو انبالحا املؤا فن؛

أل،

ال فااا والاامم وخدط الةم الف أُعد مؤخراد ونداق،ا ومتوي ،ا؛

و،

عم فا الإصدي الف جر مؤخراد ع ن بنوك حموق انن اا.
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اجلزء الثالث
البياانت واإلحصاءات واملعلومات األخرى ،إن توفرت
 -15يُرجن مىدم مة ومىا موحىدة عىن البنىوو اخلابىن ابأل فىال والمداعىا االجإماعفىن أ
مفرانفا ال نوا الثالع املا فن و ل ابفىاا الن ىبن امللويىن لنى انىد مىن انىوو املفرانفىن ابلن ىبن
ىل املفرانفىىن الو نفىىن انمجالفىىن والنىىا م الىىو ي انمجىىا  .ويُرجىىن أيضىاد مىىدم مة ومىىا عىىن الإوصيى
اجلقراأ لإ املوارو.
 -16ويُرج ىىن م ىىدم اف ىىا حص ىىا فن د ىىن ا ُوج ىىد مص ىىنفن ىىب ال ىىن واجل ىىن
وانعاقن واألب ان ي واألب المومي واملوق اجلقراأ وارالن االجإماعفن  -االقإصاوين قدي
ال نوا الثالع األخاة عن عدو من:
ح ىىاال الةن ىىا ىىد األ ف ىىال و مه ىىال األ ف ىىال واالعإ ىىداحل ع ىىن األ فى ىىال
أ،
اراال واملالحما المضا فن والةمواب الصاورة انحهنا؛
والإحمفما الف ُإحت أ
ق ،األ ف ىىال ىىحااي املمارا ىىا الض ىىارة ىىا أ لى ى صواأل األ ف ىىال أو ن ىىويص
األعضاحل الإناا فن لأل فال أو األ فال املةر ل ملث جذه املماراا ؛
أل ،األ فىىال ىىحااي البف ى واالاىىار والبقىىاحل واالاىىإقالل أ امل ىواو انابحفىىن وعىىدو
الإحمفما واملالحما المضا فن املإص ن لذه اراال والةمواب الصاورة انحهنا؛
و،

أ فال ال نناحل واأل فال املمفمل أ ال نوا م أم،اهتم؛
واأل فال؛

ه،

و فا الر

و،

األ فال الذين يإناولوا املخدرا أو املواو غا املنروعن؛

ص،

البنا الاليت خضةن لإلج،اا أو لةم فن ج،اا غا منن؛

 ،األ ف ىىال امل إم ىىل ل ن ى ىوحل أ الدول ىىن الدى ىىرا ىىن أ ل ى ى األ ف ىىال غى ىىا
املصى ىىحوال أو املفص ى ىولل عى ىىن وي،ى ىىم واأل فى ىىال الى ىىذين غى ىىاوروا مرا ى ىىر االاى ىىإمبال واأل فى ىىال
الالجلوا؛
أ فال؛

،/

أوامر الدرو الصاورة

ي،

األ فال املر بدن أو اع،م ابلنوار ؛

ك،

األ فال الذين يةفنوا أ حالن مر وأ م نن غا ال .

 -17ويُرج ى ىىن م ى ىىدم اف ى ىىا ُمص ى ىىنفن ى ىىب ال ى ىىن واجل ى ىىن واخل فف ى ىىن االجإماعف ى ىىن -
االقإص ىىاوين واألب ى ان ىىي واملوق ى اجلق ىراأ قد ىىي ال ىىنوا ال ىىثالع األخ ىىاة ان ىىحا حال ىىن
األ فال احملرومل من البفلن األارين نم عدو األ فال:
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أ،

املنفص ل عن والدي،م؛

ق،

الفإامن؛

أل،

الذين يةفنوا م األار املمإدة؛
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و،

املإبنل انن رمسي أو غا رمسي،؛

ه،

املووعل أ املؤا ا .

 -18ويُرجىىن مىىدم افىىا ُمصىىنفن ىىب ال ىىن واجلىىن ونىىو انعاقىىن واألبى ان ىىي
واملوق اجلقراأ قدي ال نوا الثالع األخاة عن عدو األ فال وي انعاقن:
أ،

املمفمل م أارجم؛

ق،

املمفمل أ املؤا ا ؛

أل،

امل إحمل ابملدارس االاإدا فن الةاوين؛

و،

امل إحمل ابملدارس الثانوين الةاوين؛

ه،

امل إحمل دارس وي االحإفاجا اخلابن؛

و،

غا امل إحمل ابملدارس؛

ص،

الذين ى ت عن،م أارجم.

 -19ويُرجن مدم افا حصا فن د ن ا ُوجد نوا ُمصنفن ب ال ن واجلىن
ونو اجلرمين واألب ان ي واألب المىومي واملوقى اجلقىراأ وارالىن االجإماعفىن  -االقإصىاوين
قدي ال نوا الثالع األخاة انحا األ فال اجلاحنل املنمولل ابنجراحلا الإالفن:
أ،

االعإمال؛

ق،

الاامم الف انب األ فال املالحمن المضا فن؛

أل،

االحإناص رجن احملا من؛

و ،األ فال الذين يمضوا عموان انن ومدة الةموان.
 -20ويرج ىىن م ىىدم اف ىىا ع ىىن النففف ىىن ال ىىف ي ى س
ىدمم ل ىىا ىد ىىفط الإ ىىدااا املإخ ىىذة لإحمفى ى
ُ
ُ
أج ىىداا الإنمف ىىن امل ىىإدامن و نفف ىىذجا ورب ىىدجا هننى ىاد قا مى ىاد ع ىىن حم ىىوق الدفى ى ىىا أ لى ى
ومدث ا،اا ل أ ةرير عمال حموق األ فال
فما يإة نار ن األ فال ومج البفا
وجب اال فاقفن وارو و والهتا االخإفارين.
 -21ويُرجن موا اة ال ننن اإحديي ألي افا
أحدع أو حدوع دورا أخرث جديدة.

أ الإمرير مل ةد بارن ا بب مج افا

 -22وابن ا ن ىل ل مينن ل دولن الدرا أا درأل لاال متى األ فىال ةإاجىا ا
أولوين فما يإة اإنففذ اال فاقفن.
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