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 املرأة ضد التمييز على ابلقضاء املعنية اللجنة
   

 *لتونس السابع الدوري التقرير تقدمي قبل املطروحة واألسئلة املسائل قائمة  
  

 العامة املسائل  
 للمرأة الراهنة احلالة عن وإحصـــــــا ات معلومات تقدمي يُرجى االتفاقية، تنفيذ رصـــــــد من لتمكيننا - ١
 يف واإلقامة والدين اإلثين واألصــــــ  واإلعاقة والســــــن اجلنس نوع حســــــ  مصــــــن فة تكون الطرف الدولة يف

 وعمل   االتفـاقيـة من ٢ و ١ املادتني مبوج  الطرف الدولة اللتزامات ووفقـا   ريفيـة  أو حضـــــــــــــــرية منـاق 
 مجيع ضــد التمييز أشــكا  مجيع على القضــا  وهي املســتدامة، التنمية أهداف من 5 اهلدف من ١ ابلغاية
 ،CEDAW/C/TUN/CO/6) للجنة السابقة اخلتامية امللحظات ضو  ويف مكان، ك   يف والفتيات النسا 
 وحتلي  مجع عمليات حتســني الطرف الدولة تعتزم كيف  بيان يُرجى ،(١)(53 و 5١ و 37 و ٢7 الفقرات
 الربامج وإعداد الســـيا ـــات صـــنع العمليات هذه تدعم حىت ابالتفاقية املشـــمولة ابجملاالت املتعلقة البياانت
 احملددة اجملاالت يشــم  مبا والرج ، املرأة بني الفعلية املســاواة وتعزيز االتفاقية تنفيذ يف احملرز التقدم وتقيس
 هنا  ها الـُمتناولة

 
 والتشريعي الدستوري اإلطار  

 وإبعلئها ،٢0١4 عام يف االتفاقية على حتفظاهتا مجيع الطرف الدولة بســــــــــــح  اللجنة تُرح   - ٢
 الفصــــــ  وف  االتفاقيات، هذه على ُمعل ى الد ـــــــتور يزا  ال بينما الوقنية القوانني على الدولية االتفاقيات

 العاملني املهنيني قدرات لتعزيز املتخذة اخلطوات مجيع بيان ويُرجى  ٢0١4 عام الصادر الد تور من ٢0
 اإلجرا ات يف هبا واالحتجاج أحكامها تطبي  على ولتشـــــــــــــــجيعهم االتفاقية خيص فيما القانون جما  يف

 اللجنة وحُتيط االختياري  الربوتوكو  إقار يف اللجنة اجتهادات االعتبار بعني واألخذ واإلدارية القضـــــــــــائية
  ـــــــــــــــوا  املرأة، حقوق ومحاية لتعزيز ٢0١0/٢0١١ الفرتة منذ الطرف الدولة اختذهتا اليت ابلتدابري علما  
 يف عليه نصــــــــ   مبا أو ،70 و 46 و 40 و ٢١ الفصــــــــو  ومنها الد ــــــــتور فصــــــــو  يف عليه نصــــــــ   مبا

__________ 

  ٢0١٩ متوز/يوليه ٢6 يف الدورة قب  ملا العام  الفري  اعتمدها * 
 ذلك  خلف إىل ُيَشر مل ما للجنة السابقة اخلتامية امللحظات إىل الفقرات أرقام حُتي  (١) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/TUN/CO/6
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/TUN/CO/6
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 تنفيذية مرا ــــــــــــيم اعتماد أج  من متخذة خطوات أي عن معلومات تقدمي ويُرجى الوقنية  التشــــــــــــريعات
 املرأة، ضــــــــد متيز اليت التشــــــــريعات إلغا  أو تعدي  أج  ومن املرأة، حقوق وحتمي تعزز اليت القوانني جلميع

 وزارة أجنزهتا اليت املرأة حبقوق املتعلقة القانونية املنظومة مراجعة عملية عن املنبثقة التوصـــــيات إىل ابال ـــــتناد
 عن املنبثقة والتوصــــــيات (،٩٩ الفقرة ،HRI/CORE/TUN/2016) ٢0١٢ عام يف واأل ــــــرة املرأة شــــــ ون
 من الفرتة يف واملســـــــــــــــاواة الفردية احلرايت جلنة أجنزهتا اليت التمييز بعدم يتعل  فيما القوانني مراجعة عملية

 رقم األ ـــا ـــي القانونُ  كان  إذا مبا اللجنة إبلغ ويُرجى  ٢0١8 شـــبارب/فرباير إىل ٢0١7 آب/أغســـطس
 تعريفا   يتضـــــمنون الصـــــلة ذات األخرى والتشـــــريعاتُ  املرأة ضـــــد العنف على ابلقضـــــا  املتعل  ٢0١7-58
ـــُممار  واخلاص العام اجملالني يف املباشر وغري املباشر التمييزَ  يشم ُ  املرأة ضد للتمييز شامل    جهات من الـ

 عدم مبدأ تطبي  ت   كيف  بيان ويُرجى املتداخلة، التمييز أشــــكا  مشوله إىل إضــــافة حكومية وغري حكومية
  فعليا   التمييز

 
  القضاء إىل اللجوء  

 هلن   الواجبة ابحلقوق النســـا  معرفة ضـــمان أج  من املتخذة اخلطوات عن معلومات تقدمي يُرجى - 3
 األ ا ية الوثيقة يف إليها املشار التوعوية املبادرات وأثر مدى عن معلومات ذلك يف مبا االتفاقية، مبوج 
 إبلغ ويُرجى ( ١08 والفقرة 84 إىل 77 من الفقرات نفســــــــــه، الســــــــــاب  )املرجع الطرف للدولة املوحدة
  ـــــــــــــــبـ  إاتحة قري  عن ذلك يف مبا احلقوق، بتلـك املطـالبـة من املرأة لتمكني املتخـذة التـدابري عن اللجنـة
 حاالت يف و/أو الريفية املناق  يف وخصـــــــــــــــوصـــــــــــــــا   القانونية، اإلعانة وتوفري عوائ  دون العدالة إىل اللجو 
 وعن احملاكم على املعروضة الصلة ذات املرأة ضد التمييز حاالت عن معلومات تقدمي أيضا ويُرجى اإلعاقة 
 النســـا  عدد وعن واإلعاقة، الجئات أو كمهاجرات  والوضـــع اإلثين واألصـــ  ســـنال حســـ  مصـــن فة مآهلا،

  ( 74 و 73 الفقراتن نفسه، الساب  )املرجع وتلق ينها اإلداري املوف   خدمات قلنب اللوايت والفتيات
 

  ابملرأة للنهوض الوطين اجلهاز  
 الذي والرج  املرأة بني الفرص وتكاف  للمساواة النظرا  جملس أنشطة عن معلومات تقدمي يُرجى - 4

 ميلك كان  إذا وعما ،٢0١6 أاير/مايو ٢5 امل رخ (٢0١6) 6٢6 رقم احلكومي األمر مبقتضــــــــــى أُنشــــــــــ 
 واإلدارات الوزارات مجيع يف احلكومية الســــــــيا ــــــــات وتقييم ورصــــــــد لتنســــــــي  اللزمتني والســــــــلطة التفويض
ثة معلومات تقدمي أيضـــــــــــــــا ويُرجى واحمللي  الوقين الصـــــــــــــــعيدين على احلكومية  اال ـــــــــــــــرتاتيجيات عن حمد 

ص وعما عم ، خطط من هبا يتصــــــ  وعما اجلنســــــني، بني ابملســــــاواة املتعلقة الوقنية والســــــيا ــــــات  ُخصـــــ 
 اإلدارة يف اجلنســــــــــــني بني للمســــــــــــاواة الوقنية اخلطة يشــــــــــــم  مبا ومالية، وتقنية بشــــــــــــرية موارد من لتنفيذها

 االعتبـــارات يراعي هنج إلعمـــا  املبـــذولـــة الطرف الـــدولـــة جهود أثر عن اللجنـــة إبلغ ويُرجى العموميـــة 
 الفقراتن نفسه، الساب  )املرجع القطاعات مجيع ويف املستوايت مجيع على التخطيط عمليات يف اجلنسانية
  اجلنسانية  للعتبارات املراعية امليزنة وعن (،١03 و ١0٢

 
 اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة  

 وا ــعا   تفويضــا   الد ــتور مبقتضــى املنشــ ة اإلنســان حقوق هيئة ُمنح  إذا ما اللجنة إبلغ يُرجى - 5
 وتتمتع مســـــــــــــــتقل ة تعم  اهليئة هذه كان   إذا وما اجلنســـــــــــــــني، بني واملســـــــــــــــاواة املرأة حقوق ومحاية لتعزيز

 والتقنية البشـــرية املوارد عن معلومات تقدمي ويُرجى ( 76 الفقرة نفســـه، الســـاب  )املرجع املايل ابال ـــتقل 
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 امل  ـــســـات مبركز املتعلقة للمبادئ اهليئة هذه لتمتِث  املتخذة التدابري وبيان اهليئة، لتلك املخصـــصـــة واملالية
 على اهليئة هذه لتشــــــجيع املتخذة التدابري وكذلك ابريس(، )مبادئ اإلنســــــان حقوق ومحاية لتعزيز الوقنية
 اإلنسان  حلقوق الوقنية للم  سات العاملي التحالف من االعتماد شهادة منحها قل 

 
 املؤقتة اخلاصة التدابري  

 املرأة بني الفعلية املســـــــــــــــاواة بتحقي  للتعجي  م قتة خاصـــــــــــــــة تدابري اعُتمدت إذا ما بيان يُرجى - 6
 رقم للجنة العامة والتوصـــــــية االتفاقية من (١) 4 املادة وف  ابالتفاقية، املشـــــــمولة اجملاالت مجيع يف والرج 
 التعجي  يف التدابري هذه حق قته الذي األثر بيان ويُرجى امل قتة  اخلاصـــــــــــــة التدابري بشـــــــــــــ ن (٢004) ٢5

 األقليات من والفتيات والنســـــــــا  الريفية املناق  يف والفتيات للنســـــــــا  احلقيقية أو الفعلية املســـــــــاواة بتحقي 
 عــدم أوجــه عن إحصــــــــــــــــائيــة، بيــاانت ذلــك يف مبــا معلومــات، تقــدمي ويُرجى اإلعــاقــة  وذوات واملهــاجرات

  احملققة  النتائج وعن وتُرصد، تُنف ذ كان   إذا وعما تقوميها، إىل التدابري تلك هتدف اليت املساواة
 

 النمطية الصور  
 املكر ِ ــــــــة املواقف على للقضـــــــــا  شـــــــــاملة ا ـــــــــرتاتيجية الطرف الدولة اعتمدت إذا ما بيان يُرجى - 7

 ويُرجى ( ٢5 )الفقرة اللجنة به أوصـــــ  ما حنو على املرأة، ضـــــد متيز اليت النمطية والصـــــور الرج  لســـــلطة
  املدر ية  والكت  اإلعلم و ائط يف للمرأة النمطية للصور للتصدي املتخذة التدابري بيان
 

  املرأة ضد اجلنساين العنف  
 وابعتماد املرأة، ضـــد العنف منع إىل إشـــارة الد ـــتور من 46 الفصـــ  بتضـــم ن علما   اللجنة حُتيط - 8

 اجلنســــــــاي العنف حاالت عدد عن حمد ثة معلومات تقدمي ويُرجى  58-٢0١7 رقم األ ــــــــا ــــــــي القانون
 فيها اجلنائية التحقيقات عدد وعن األ ــــــــــــــري، العنف ذلك يف مبا عنها، املبل غ والفتيات النســــــــــــــا  ضــــــــــــــد

 إلدراج املتخذة اخلطوات بيان ويُرجى مرتكبيها  على املفروضة والعقوابت واإلداانت القضائية وامللحقات
 املعدِ   الفص  وهو 58-٢0١7 رقم األ ا ي القانون من ١5 الفص  يف الزوجي للغتصاب بنيِ   حظر

 رقم األ ــــــــــــــا ــــــــــــــي القانون لتنفيذ املتخذة التدابري حتديد ويُرجى اجلزائية  اجمللة يف الصــــــــــــــلة ذات لألحكام
  يا ات وتنفيذ واعتماد وضع ذلك يف مبا املرأة، ضد العنف ملكافحة الوقنية واال رتاتيجية ٢0١7-58
 الوقين للمرصــــد ختصــــيصــــها ذلك يف مبا ومالية، وتقنية بشــــرية موارد وختصــــيص ميزانيات، هلا مقر ر وخطط
  املرأة  ضد العنف ملناهضة

 حتديثا   الصــــــادرة املرأة ضــــــد اجلنســــــاي العنف بشــــــ ن (٢0١7) 35 رقم العامة ابلتوصــــــية وعمل   - ٩
 اجلنساي العنف ضحااي النسا  حلماية املبذولة اجلهود عن معلومات تقدمي يُرجى ،١٩ رقم العامة للتوصية
 التعرض بعدم أوامر إصــدار منها بطرق فيها، أُودعن م  ــســات يف العنف هذا ضــحااي يقعن اليت والنســا 
 القانون من 3٩ و ١3 و 4 للفصـــــــو  وفقا   والقانونية، والنفســـــــية الطبية املســـــــاعدة وتقدمي امللج  وإقامة

 النســـــــــا  جلو  لتيســـــــــري املبذولة اجلهود عن كذلك  معلومات تقدمي ويُرجى ،58-٢0١7 رقم األ ـــــــــا ـــــــــي
 (٢0١0) 40 رقم القــانون إلنفــاذ املتخــذة اخلطوات بيــان ويُرجى امللج   إىل اإلعــاقــة ذوات والفتيــات

 السياقات  مجيع يف بدنيا   عقااب   الفتيات عقاب ملنع ٢0١0 متوز/يوليه ٢6 امل رخ
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  السالم بناء وحاالت النزاع حاالت يف املرأة ضد اجلنساين العنف  
 والدين اإلثين واألص  واإلعاقة والسن اجلنس نوع حس  مصنفة إحصائية، بياانت تقدمي يُرجى - ١0

 اجلنســــيني والعنف التحرش حاالت فيها مبا والفتيات، النســــا  ضــــد اجلنســــاي العنف حاالت عن واملوقع،
 زين تويل   فرتة وخل  ٢0١0/٢0١١ الفرتة يف الســـــيا ـــــية االحتجاجات قمع عند املرتكبة واالغتصـــــاب،

 ٢١ الفقراتن ،A/HRC/23/50/Add.2) ٢0١١ عــام إىل ١٩87 عــام من الرائ ـــــــــــــــــة علي بن العــابــدين
 املتعل  (٢0١3) 53 رقم األ ــــــا ــــــي القانون مبقتضــــــى املنشــــــ ة اآلليات تقوم كيف  بيان ويُرجى ( ٢٢ و

 اخلطوات عن معلومات تقدمي أيضـــــــا ويُرجى االنتهاكات  تلك مبعاجلة وتنظيمها االنتقالية العدالة إبر ـــــــا 
 النفســـــــــية واملســـــــــاعدة التعويض وتقدمي اإلنســـــــــان حقوق انتهاكات ضـــــــــحااي النســـــــــا  ضـــــــــرر جلرب املتخذة

 األ ــــــــا ــــــــي القانون من ١٢ للفصــــــــ  وفقا   الوقيت، والتعويض الفورية العناية ذلك يف مبا هلن ، واالجتماعية
 أمام القضائية واإلعانة العدلية ابإلعانة املتعلقة ابلقوانني عمل التقاضي، مصاريف و داد (،٢0١3) 53

 النســـــــــــــــا  مجيع حصـــــــــــــــل  إذا ما بيان ويُرجى ( 5٢ الفقرة ،HRI/CORE/TUN/2016) اإلدارية احملكمة
 ،A/HRC/23/50/Add.2) للرجـا  املمنوحـة تلـك تُعـاد  ضـــــــــــــــرر جرب أشـــــــــــــــكـا  على املعنيـات والفتيـات
  ( ٢١ الفقرة

 
 البغاء يف واستغالهلم ابألشخاص االجتار  

 للفرتة ابألشـــــــــــــــخـــاص االجتـــار ملكـــافحـــة الوقنيـــة اهليئـــة عمـــ  خطـــة عن معلومـــات تقـــدمي يُرجى - ١١
 املتعل  ٢0١6 آب/أغســـــطس 3 امل رخ 6١-٢0١6 رقم األ ـــــا ـــــي القانون أثر عنو  ،٢0٢3-٢0١8

 اليت ابألشــــــــــــخاص ابالجتار اجلمهور لتوعية الوقنية احلملة أثر وعن ومكافحته، ابألشــــــــــــخاص االجتار مبنع
 معلومات تقدمي ويُرجى اللجنة  تلقتها اليت املعلومات حســـــــــــــــ  ،٢0١6 عام يف العد  وزارة هبا قام 
 عن التجرمي لرفع اجلزائية اجمللة من ٢3١ الفصـــــــــ  إلغا  أو تعدي  )أ( أج : من املتخذة التدابري عن حمد ثة

 يســـــــتغلون الذين األفراد بشـــــــ ن حتقيقات إبجرا  اجمللة هذه من ٢3٢ الفصـــــــ  وإلنفاذ ابلبغا  املشـــــــتغلت
 قضـــــــائيا   وملحقتهم ابألشـــــــخاص املت جرين على التعر ف  ـــــــب  وتعزيز )ب( ومعاقبتهم؛ البغا  يف النســـــــا 
 اخلدمات ومقدمي اهلجرة و لطات الشرقة وضبارب العامني واملدعني القضاة قدرات وبنا  )ج( وإدانتهم؛

 االجتار ضحااي والفتيات النسا  على والتعر ف )د( ابألشخاص؛ االجتار حتكم اليت ابلتشريعات يتعل  فيما
 وإعادة احلماية خبدمات تزويدهن ذلك يف مبا املطلوبة، اخلدمات إىل وإحالتهن البغا ، يف واال ـــــــــــــــتغل 

 يف يرغنب اللوايت والفتيات النســـــــــــــــا  إىل املقدمة املســـــــــــــــاعدة وتعزيز )ه( امللئمة؛ اإلدماج وإعادة الت هي 
  البغا   ترك
 

 العامة واحلياة السياسية احلياة يف املشاركة  
 واملعيَّنة، املنتخبة اهليئات ويف والعامة الســيا ــية احلياة يف املرأة مشــاركة عن معلومات تقدمي يُرجى - ١٢
 الشـــــــــع  نواب وجملس املدنية اخلدمة ذلك يف مبا العام، القطاع يف القرار صـــــــــنع مناصـــــــــ  يف  ـــــــــيما وال

 من ك   على األمن، وقوات والشـــــرقة األكادميية وامل  ـــــســـــات القضـــــائية والســـــلطة الدبلوما ـــــي والســـــلك
 من 74 و 46 الفصلني تنفيذ عن مبعلومات اللجنة إبلغ أيضا ويُرجى واحمللي  واإلقليمي الوقين الصعيد

 اليت االنتخابية القوائم يف اجلنسني بني املناصفة ضرورة على تنص   اليت االنتخايب القانون وأحكام الد تور،
 ذلك يف مبا والبلدية، واإلقليمية والتشـــــــريعية الرائ ـــــــية االنتخاابت أج  من الســـــــيا ـــــــية األحزاب تضـــــــعها
 ابالنتخاابت املتعل  ٢0١4 أاير/مايو ٢6 امل رخ ١6-٢0١4 رقم األ ـــــــا ـــــــي القانون من ٢4 الفصـــــــ 

https://undocs.org/ar/A/HRC/23/50/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/23/50/Add.2
https://undocs.org/ar/HRI/CORE/TUN/2016
https://undocs.org/ar/HRI/CORE/TUN/2016
https://undocs.org/ar/A/HRC/23/50/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/23/50/Add.2
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 العمومية  اإلدارة يف عليا مناص َ  املرأة شغ  فرص لتعزيز ٢0١8 عام يف الصادران واملنشوران واال تفتا ،
 واحلياة الســــــيا ــــــية احلياة يف املرأة مشــــــاركة لتشــــــجيع متخذة أخرى تدابري أي عن معلومات تقدمي ويُرجى
 للمرأة املتســــــاوي التمثي  ضــــــمان هبدف اجلنســــــني، بني ابملناصــــــفة يتعل  قانون اعتماد ذلك يف مبا العامة،
 ذلك يف مبا املرشحات، قدرات بنا  مبادرات وعن العامة، واحلياة السيا ية احلياة جماالت مجيع يف والرج 

  التدابري  تلك أثر لرصد القائمة اآلليات بيان أيضا ويُرجى حظا   األق  الفئات من املرشحات
 ومنظمات اإلنســــــــــــــان حقوق عن املدافعات حلماية الطرف الدولة اختذهتا تدابري أي بيان ويُرجى - ١3

 اللجنــة إبلغ ويُرجى اإلنســــــــــــــــان  حقوق محــايــة جمــا  يف العــاملــة احلكوميــة غري واملنظمــات املــدي اجملتمع
 من ٢0١8 عام يف املعتمدة واألمن والســــــــــلم املرأة بشــــــــــ ن الوقنية العم  خطة لتنفيذ املتخذة ابخلطوات

 البشـــرية املوارد من يلزم ما هلا لرُيصـــد املتخذة وابخلطوات ،(٢000) ١3٢5 األمن جملس قرار تنفيذ أج 
  واملالية  والتقنية

 
  اجلنسية  

 املر ــوم يتضــمنها متييزية أحكام أي إلغا  أو لتعدي  املتخذة اخلطوات عن معلومات تقدمي يُرجى - ١4
 الفصــ  ذلك يف مبا اجلنســية، جملة تنظيم إبعادة واملتعل  ١٩63 شــبارب/فرباير ٢8 امل رخ (١٩63) 6 رقم
 رجا  من الزواج عند التونســـية اجلنســـية على األجنبيات النســـا  حبصـــو  يســـم  الذي اجمللة هذه من ١3

 ابلتعدي  علما ةاللجن وحُتيط تونســـــيات  نســـــا  من املتزوجني لألجان  احل  هذا يعطي ال بينما تونســـــيني
 األو / كانون  ١ امل رخ (٢0١0) 55 رقم القانون مبقتضـــى اجلنســـية جملة من 6 الفصـــ  على أُدخ  الذي

 بغض أقفاهلن إىل التونســية اجلنســية مبن  التونســيات للنســا  يســم  الذي التعدي  وهو ،٢0١0 ديســمرب
 جملـة من 7 الفصــــــــــــــــ  أن غري ( ٩7 و 38 الفقراتن ،HRI/CORE/TUN/2016) األب هويـة عن النظر

 ألبيه وجد ه أبوه كان  إذا الطرف الدولة يف املولود للطف  مُتن  التونســــــــية اجلنســــــــية أن على ينص اجلنســــــــية
 ويُرجى أقفاهلن  إىل جنســــــيتهن من  النســــــا  إبمكان كان  إذا ما توضــــــي  يُرجى الطرف  ابلدولة مولودين
 عدميي أو أجان  آاب  من داخلها املولودين لألقفا  الطرف الدولة جنســــــية من  شــــــرورب توضــــــي  أيضــــــا

  تونسية  أم من خارجها املولودين ولألقفا  اجلنسية،
 

  التعليم  
 والوضــع والدين واإلعاقة اإلثين واألصــ  والســن اجلنس نوع حســ  مصــنفة بياانت، تقدمي يرجى - ١5

 والنســــــــــا  الفتيات التحاق معدالت عن ريفية، أو حضــــــــــرية مناق  يف واإلقامة واالقتصــــــــــادي االجتماعي
 اخليــارات لتنويع املتخــذة التــدابري عن معلومــات تقــدمي أيضـــــــــــــــــا ويُرجى تعليمهن  إمتــامهن وعن ابملــدار 
 اليت الدرا ــــة جماالت يف ذلك يف مبا والفتيات، للنســــا  املتاحة املهين، التدري  خيارات فيها مبا التعليمية،

 بشـــــــــــــــ ن للســـــــــــــــن امللئم التثقيف إدراج خطط لتنفيذ املتخذة تلك وعن هبا، التحاقهن   التقليدي غري من
 لدى ما َوِوف   ٢0١٩ أيلو / ــــبتمرب من اعتبارا الدرا ــــية املناهج يف واإلجنابية اجلنســــية واحلقوق الصــــحة
 معد  ويفوق املائة، يف ٢5 حنو يبلغ حيث مرتفٌع، النسا  صفوف يف األمية معد ُ  معلومات، من اللجنة
 اجلنس نوع حســــ  مصــــنفة تكون األمية مســــتوايت عن بياانت تقدمي ويُرجى الرجا   صــــفوف يف األمية
 األمية، على للقضــا  املتخذة ابلتدابري اللجنة وإبلغ واإلعاقة، ريفية أو حضــرية مناق  يف واإلقامة والســن

 والفتيات  النسا  بني  يما وال

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/HRI/CORE/TUN/2016
https://undocs.org/ar/HRI/CORE/TUN/2016
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  العمل  
 يف  ـــــــــيما وال العم   ـــــــــوق يف املرأة مشـــــــــاركة لزايدة املتخذة التدابري عن معلومات تقدمي يُرجى - ١6

 40 الفصـــ  إنفاذ قري  عن ذلك يف مبا اجلنســـني، بني األجور يف الفجوة ولتضـــيي  القرار، صـــنع مناصـــ 
 واجمللة العم ، جما  يف املرأة ضـــــد التمييز أشـــــكا  مجيع حتظر اليت والعقود االلتزامات وجملة الد ـــــتور، من

 وعمل   ( ٩7 الفقرة نفســــــــــــــــه، الســــــــــــــــاب  )املرجع العمــ  مكــان يف اجلنســـــــــــــــي التحرش حتظر اليت اجلزائيــة
 من وغريها الشـــــــــــــــغ  جملة كان   إذا ما انبي يُرجى (،43 )الفقرة للجنة الســـــــــــــــابقة اخلتامية ابمللحظات
 القيمة، املتســاوي العم  لقا  املتســاوي األجر تكف  صــر ة أحكاما يتضــمنون ابلعم  املتعلقة التشــريعات

 املوجودة اآلليات وصــــــــــف ويُرجى التنفيذ  موضــــــــــع املبدأ هذا لوضــــــــــع املتخذة التدابري بيان كذلك  ويُرجى
 اخلدمة يف يعملن من و/أو الرمسي غري القطاع يف العاملت النســـا   ـــيما وال النســـا ، عم  ظروف لرصـــد
 القطاعات  مجيع يف العم  ألماكن منتظمة تفتيش عمليات جُترى كان   إذا ما بيان ويُرجى املنزلية،
  ـــــــيما وال الرمسي، غري القطاع يف العاملت والفتيات النســـــــا  عن شـــــــاملة بياانت تقدمي ويُرجى - ١7

 الرمسية، العم  أشــــــكا  يف مشــــــاركتهن لتيســــــري املتخذة التدابري وعن املناز ، ويف املنزلية، اخلدمة يف يعملن
 املنـــــاز  يف بتشـــــــــــــــغيلهن للفتيـــــات االقتصـــــــــــــــــــادي اال ـــــــــــــــتغل  ملكـــــافحـــــة الوقين الربانمج نتـــــائج وعن
(CRC/C/TUN/CO/3، 57 الفقرة ) التصــدي  يف تنظر الطرف الدولة كان   إذا مبا اللجنة إبلغ ويُرجى 

 (،١٢٩ )رقم ١٩6٩ لعـام الزراعـة يف العمـ  تفتيش اتفـاقيـة التـاليـة: الـدوليـة العمـ  منظمـة اتفـاقيـات على
 ٢0١٩ لعام العم  عامل يف والتحرش العنف واتفاقية (،١8٩ )رقم ٢0١١ لعام لينياملنز  العما  واتفاقية
 ويُرجى األقفـا   رعـايـة مثـ  االجتمـاعيـة اخلـدمـات توفر مـدى عن معلومـات تقـدمي ويُرجى ( ١٩0 )رقم
 الذي ٢006 متوز/يوليه ٢8 امل رخ (٢006) 58 رقم القانون تنفيذ عن اللجنة إىل معلومات تقدمي أيضا
 الوق  نصـــــــــــــــف العم  خيار األمن وقوات العمومية اإلدارة قطاعات بعض يف العاملت لألمهات أاتح

 وبيان (،٩7 الفقرة ،HRI/CORE/TUN/2016) ابلكام  حقوقهن ضمان مع املرت  ثلثي على واحلصو 
 اإلدارة من األخرى القطــاعــات يف لألمهــات ممــاثلــة ترتيبــات لتوفري الطرف الــدولــة اختــذهتــا اليت اخلطوات
 تقا م لتعزيز متخذة أخرى تدابري أي وعن كذلك،  لآلاب  توفريها إىل إضافة اخلاص، القطاع ويف العمومية
 ابلتساوي  واملنزلية األ رية املس وليات واملرأة الرج 

 
  الصحة  

 ابلفصــــــــ  عمل متييز، دون الصــــــــحية اخلدمات لتوفري املتخذة التدابري عن معلومات تقدمي يُرجى - ١8
ـــُمصدر ٢00٩ عام يف الصادر 36 رقم واملنشور الد تور من 38  يتعل  فيما  يما وال املريض، مليثاق والـ

 احلالية ابملعدالت اإلبلغ ويُرجى املريض  وميثاق الد ـــــــتور يف إليها املشـــــــار النســـــــا  من احملرومة ابلفئات
 املنشـــور ذلك يف مبا الصـــلة، ذات التنظيمية الضـــوابط أثر عن معلومات وتقدمي واملواليد، األمهات لوفيات

 ٢0١5 عام يف الصـــــــــــادر ٩ رقم واملنشـــــــــــور احلم ، مراقبة بتعزيز واملتعل  ٢006 عام يف الصـــــــــــادر 8 رقم
 يف األنشـــــــــــطة بتنظيم واملتعل  ١٩٩١ عام يف الصـــــــــــادر ٢0 رقم واملنشـــــــــــور احلم ، مراقبة بتحيني واملتعل 

 وقنية صحية  يا ة اعتماد مسعى بلغها اليت ابملرحلة اللجنة إبلغ ويُرجى العمومية  التوليد مستشفيات
 مبدينة جامعي مســـــتشـــــفى يف املواليد من ١5 وفاة بعد املتخذة التدابري وعن اجلنســـــانية، االعتبارات تراعي

   ٢0١٩ متوز/يوليه يف انب  يف مبستشفى مواليد 6 ووفاة ٢0١٩ آذار/مار  يف نستو 

https://undocs.org/ar/CRC/C/TUN/CO/3
https://undocs.org/ar/CRC/C/TUN/CO/3
https://undocs.org/ar/HRI/CORE/TUN/2016
https://undocs.org/ar/HRI/CORE/TUN/2016
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 عدد وعن الطرف، الدولة يف واملراهقات الطفلت مح  حاالت عدد عن بياانت تقدمي ويُرجى - ١٩
 ريفية أو حضـــــرية مناق  يف واإلقامة واإلعاقة اإلثين واألصـــــ  الســـــن حســـــ  مصـــــنفة اإلجهاض، حاالت
 ٢١4 الفص  إلغا  أو لتعدي  املتخذة التدابري حتديد ويُرجى توفرت  إن اجلنني، ووالد احلام  بني والعلقة

 األوىل الثلثة األشـــــهر بعد احملارم و ـــــفاح االغتصـــــاب حاالت يف اإلجهاض يُباح حبيث اجلزائية اجمللة من
 حاليا اإلجهاض فيها املباح احلاالت إىل احلاالت هذه لُتضـــاف حاليا، خلهلا اإلجهاض املباح احلم  من
 ملخاقر وصـــــحتها احلام  حياة تعرض وخشـــــيان خطرية خلقية بعيوب اجلنني إصـــــابة وهي الفرتة تلك بعد

 احلم  من األوىل الثلثة األشـــــــهر فرتة بعد احلاالت مجيع يف اإلجهاض عن التجرمي يُرفع وحبيث شـــــــديدة؛
 أشـــــــــخاص  و  أال لُيضـــــــــمن املتخذة التدابري عن معلومات تقدمي ويُرجى حاليا  خلهلا اإلجهاض املباح
 ولتتوفَّر امل مون، اإلجهاض خدمات على املرأة حصــــــــــو  دون اإلجهاض معارضــــــــــة ضــــــــــمريهم عليهم مُيلي

  واإلجنابية  اجلنسية الصحة وخدمات احلديثة احلم  منع و ائ  على احلصو   ب  والفتيات للنسا 
 

 اقتصاداي املرأة متكني  
ثة إحصـــــــــــــــائية وبياانت معلومات تقدمي يرجى - ٢0  على للحصـــــــــــــــو  للنســـــــــــــــا  الفرص توفر عن حمد 

 يف جنســــــــــــــــاي هنج إلعمــا  املتخــذة التــدابري إيضــــــــــــــــاح ويُرجى احلرة  األعمــا  جمــا  ودخو  االئتمــاانت
 التدابري وعن احلرة، األعما  رايدة لتشـــــــــجيع الوقنية اال ـــــــــرتاتيجية مث  ابلعم ، املتعلقة اال ـــــــــرتاتيجيات

 الوقنية اال ـــــــــرتاتيجية مث  للمرأة، االقتصـــــــــادي التمكني تعزيز إىل اهلادفة اال ـــــــــرتاتيجيات لتنفيذ املتخذة
 معلومـــات تقـــدمي ويُرجى الريفيـــة  املنـــاق  يف والفتيـــات للنســــــــــــــــــا  واالقتصــــــــــــــــــادي االجتمـــاعي للتمكني

 الضـــــــــــمان ا ـــــــــــتحقاقات على احلصـــــــــــو  الرمسي غري االقتصـــــــــــاد يف العاملت للنســـــــــــا     كان إذا عما
 نفســـــــــــه، الســـــــــــاب  )املرجع ٢00٢ آذار/مار  ١٢ امل رخ (٢00٢) 3٢ رقم ابلقانون عمل االجتماعي،

 ( ٩7 الفقرة
 

 احملرومات النساء فئات  
 يف والفتيات النسا  مث  احملرومات، النسا  فئات حالة عن مصنفة إحصائية بياانت تقدمي يُرجى - ٢١

 إىل أصــــــــــــــوهلن تعود ومن األمازيغ، من  ــــــــــــــيما وال والدينية، اإلثنية األقليات من هن   ومن الريفية، املناق 
 اجلنســـــــــــــي املي  ومزدوجات واملثليات اإلعاقة وذوات واملســـــــــــــنات واملهاجرات الكربى، الصـــــــــــــحرا  جنوب

 إضافة ابالتفاقية، املشمولة اجملاالت مجيع يف وذلك اجلنسني، صفات وحاملت اجلنسانية اهلوية ومغايرات
 50-٢0١8 رقم األ ـــــــــــــــا ـــــــــــــــي القانون تنفيذ أثر وعن املوجودة، احملددة الربامج عن معلومات تقدمي إىل

 النسا  على العنصري التمييز أشكا  مجيع على ابلقضا  واملتعل  ٢0١8 األو /أكتوبر تشرين ٢3 امل رخ
 إىل هبا هتدف واليت املوحدة األ ــا ــية وثيقتها يف الطرف الدولة ذكرهتا اليت التدابري بيان ويُرجى والفتيات 
 وبعد الفقر بســــــــب  الريفية، املناق  يف الفتيات صــــــــفوف يف  ــــــــيما وال الدرا ــــــــة، عن االنقطاع مكافحة
 لضــمان املتخذة التدابري مجيع بيان ويُرجى ( ١0٩ الفقرة نفســه، الســاب  )املرجع واملدر ــة املنز  بني املســافة
 املخصصة احلصة زايدة قري  عن ذلك يف مبا احلياة، جماالت مجيع يف اإلعاقة ذوات والفتيات النسا  إدماج
 اليت واخلاص العام القطاعني شــركات يف املناصــ  من املائة يف ١ هلم خُيصــص أبن تقضــي اليت اإلعاقة لذوي
 املتعل  83-٢005 رقم التوجيهي القانون من 30 و ٢٩ للفصـــــــــــلني وفقا   موظف، ١00 من أكثر تضـــــــــــم

  ومحايتهم  اإلعاقة ذوي ابألشخاص ابلنهوض
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 األقليات من والفتيات النســـــــــــــــا  دعم أج  من الطرف الدولة من املتخذة التدابري بيان ويُرجى - ٢٢
 توفري أج  ومن االقتصــــــــادي، والتمكني التعليم جمايل يف وخاصــــــــة األمازيغيات، فيهن مبن والدينية، اإلثنية
 اللجو  قـــالبـــات عـــدد تزايـــد مع للتعـــامـــ  املتخـــذة التـــدابري بيـــان ويُرجى األصـــــــــــــــليـــة  بلغتهن هلن التعليم

 الدويل والقانون اإلنســـــــــــــــاي الدويل القانون وف  الطرف، الدولة يف النظاميات غري واملهاجرات واللجئات
 اال تقبا ، مراكز يف املهاجرات والفتيات النسا  حالة عن أيضا معلومات تقدمي ويُرجى اإلنسان  حلقوق

 عاملت عليهن ُتشرف كان   إذا وعما الرجا  عن منفصلة إيوا  أماكن هلن ُتوفر كان   إذا عما  يما وال
 يف الصــــــحية والرعاية الصــــــحية النظافة ظروف وعن امل هلني، الطبيني املهنيني من كاف  وعدد اجتماعيات

 للنسا  املتاحة األ ر مش  مل   وخيارات اإلدماج،  يا ات وعن اإلداري، االحتجاز مدة وعن املراكز، تلك
 املهاجرات  والفتيات

 
 األسرية والعالقات الزواج  

 الزواج يف اجلنســـــــــني بني املســـــــــاواة لتحقي  الطرف الدولة من املتخذة ابلتدابري علما   اللجنة حُتيط - ٢3
 رقم والقانون الد ـــــــــــــــتور، من ٢١ الفصـــــــــــــــ  يف املســـــــــــــــاواة على النص   ذلك يف مبا األ ـــــــــــــــرية، والعلقات

 والرجا  للنســـا  عاما ١8 يف للزواج األدىن الســـن  دد الذي ٢007 أاير/مايو ١4 امل رخ (٢007) 3٢
 التونسية زواج  ظر الذي ١٩73 الثاي/نوفمرب تشرين 5 امل رخ ٢١6 رقم املنشور وإلغا   وا ، حد على

ـــــــــــــــــــــــــــــُمدخ  والتعدي  املســـــــــــــــلم، بغري املســـــــــــــــلمة  امل رخ (١٩75) 40 رقم القانون على ٢0١5 عام يف الـ
 عن معلومات إعطا  ويُرجى ألقفاهلن  الســفر واثئ  اب ــتخراج لألمهات للســماح ١٩75 أاير/مايو ١4

 الدولة اختذهتا اليت اخلطوات إىل اإلشــــــــارة ويُرجى أعله  إليها املشــــــــار التشــــــــريعات إلنفاذ املتخذة التدابري
 ١٩56 آب/أغســـطس ١3 امل رخة الشـــخصـــية األحوا  جملة يف ترد اليت األحكام إلغا  أو لتعدي  الطرف
  ـــــــــــــــب  اللذان املهر بدفع املتعلقان ١3 و ١٢ الفصـــــــــــــــلن ذلك يف مبا الزواج، يف املرأة ضـــــــــــــــد متيز واليت

 هو الزوج أن فيه أييت الذي ٢3 والفصــــ  زوجي، اغتصــــاب قضــــااي يف الدفاع  ــــبي  على هبما االحتجاج
 تعتزم من مع  ـــــــــواي   االتفاق يف حبقها املرأة معرفة لضـــــــــمان املتخذة التدابري حتديد ويُرجى األ ـــــــــرة  رئيس
 الثـــاي/ تشـــــــــــــــرين ٩ امل رخ (١٩٩8) ٩4 رقم للقـــانون وفقـــا   لألملك، نظـــام على زوجهـــا أو بـــه الزواج
 النظامَ  األملك يف االشــرتاك أشــكا  من شــك  وجع  األملك، يف االشــرتاك بنظام املتعل  ١٩٩8 نوفمرب
 األملك يف الرج  مع متســــــــاوية حبقوق الزواج عقد فســــــــ  عند املرأة متتع لضــــــــمان تلقائيا   املنطب  القانوي
  الزواج  خل  املكتسبة

 األحوا  جملة يف الواردة األحكام إلغا  أو لتعدي  املتخذة اخلطوات عن معلومات تقدمي ويُرجى - ٢4
  6١ و 58 الفصـــــلن ذلك يف مبا وحضـــــانتهم، أقفاهلا على الوصـــــاية يف املرأة ضـــــد متيز اليت الشـــــخصـــــية

 الذي ٢008 آذار/مار  4 امل رخ (٢008) ٢0 رقم القانون تنفيذ عن مبعلومات اللجنة موافاة ويُرجى
 واألمر الطلق، بعد ما مرحلة يف القانونية الضماانت جبميع وإحاقتها السكن يف احلاضنة األم ح  يكف 
 املطلقــة املرأة لفــائــدة الطلق وجرايــة ابلنفقــة املتعل  ٢006 آذار/مــار  ٢3 امل رخ (٢006) 8٢6 رقم

 لكفالة الشخصية األحوا  جملة تعدي  إىل اهلادف القانون مشروع بلغها اليت املرحلة بيان ويُرجى  وأبنائها
 ١03 الفصـــــــــــــو  إلغا  أو تعدي  قري  عن ذلك يف مبا املرياث، يف والرج  املرأة بني احلقوق يف املســـــــــــــاواة

  اجمللة من (4) ١06 و (3) ١05 و (5) ١04 و
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 إضافية معلومات  
 والســــــــيا ــــــــاتية التشــــــــريعية ابلتدابري يتعل  فيما هامة أهنا يُرى إضــــــــافية معلومات أي تقدمي يرجى - ٢5

 يف النظر منــذ للجنــة اخلتــاميــة وامللحظــات االتفــاقيــة أحكــام لتنفيــذ املتخــذة التــدابري من وغريهــا واإلداريــة
 واخلطط والتطورات القوانني أحدث ذلك يشـــــــــــــــم  أن وميكن  ٢0١0 عام يف الســـــــــــــــابقة الدورية التقارير
 الدولة ترى أخرى معلومات أي أو اإلنســــــــــان، حبقوق متعلقة صــــــــــكوك على تصــــــــــديقات وآخر والربامج،
 هذه يف املثارة املســـــــــــائ  إىل ابإلضـــــــــــافة الطرف، الدولة من يُتوقع أنه العلم ويُرجى أمهية  ذات أهنا الطرف
 ابالتفاقية  املشمولة ابجملاالت تتعل  إضافية أ ئلة على احلوار أثنا  ترد   أن الوثيقة،

 


