
االتفاقية الدوليـة للقضاء على 
  مجيع أشكال التمييز العنصري

  CERD  األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.09-41253    100609    100609 

  القضاء على التمييز العنصرية نجل
  الدورة الرابعة والسبعون

  ٢٠٠٩مارس / آذار٦ - فرباير / شباط١٦

  افالنظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطر
   من االتفاقية٩مبوجب املادة 

  املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

  تونس
نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني الثامن عشر والتاسع عشر لتونس، املقـدَّمني يف وثيقـة واحـدة                   - ١

(CERD/C/TUN/19)    ١٩٠٥ و ١٩٠٤، يف جلستيها) CERD/C/SR.1904 ١٧ و ١٦  ، املعقـودتني يف   )1905 و 
، املعقودتني  )1927 و CERD/C/SR.1926 (١٩٢٧ و ١٩٢٦واعتمدت اللجنة يف جلستيها     . ٢٠٠٩فرباير  /شباط

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩مارس / آذار٤ و٣يف 

   مقدمة- ألف 

، وبـاحلوار   ترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة تقريريها الدوريني الثامن عشر والتاسع عشر يف املواعيد احملدَّدة              - ٢
. (CERD/C/TUN/Q/19/Add.1)املفتوح الذي أجرته مع الوفد وبالردود الكتابية على قائمة املسائل املطروحة            

  .وترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقاريرها بصورة منتظمة

هيـة لتقـدمي    وتقدِّر اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لالمتثال ملا وضعته اللجنة من مبادئ توجي               - ٣
التقارير، لكنها تأسف لعدم توافر معلومات خبصوص تنفيذ االتفاقية تنفيذاً عملياً ولعدم تقدمي ردود بشأن املشاكل 

  .املُثارة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة
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   اجلوانب اإلجيابية- باء 

ستورها، الصكوك الدولية    من د  ٣٢ترحِّب اللجنة بتضمني الدولة الطرف تشريعها الوطين، طبقاً للمادة            - ٤
اليت صدَّقت عليها واعتمدهتا، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ومبنح تلك 

  .الصكوك األسبقية على ذلك التشريع وإمكانية االحتجاج هبا مباشرةً أمام احملاكم

نسان واحلريات األساسية، وهي مؤسسة وطنية منشأة       وتالحظ اللجنة باهتمام أن اهليئة العليا حلقوق اإل         - ٥
، ٨٣، الفقرة Corr.1 وA/HRC/8/21الوثيقة (، قد خضعت، وفقاً لتوصيات جملس حقوق اإلنسان ١٩٩١يف عام 

، إلصالح  )٨، الفقرة   CCPR/C/TUN/CO/5الوثيقة  (، وتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       )٤التوصية رقم   
قـرار اجلمعيـة   (تركيبتها وطرائق عملها، بغية تعزيز فعاليتها واستقالهلا وفقاً ملبادئ باريس َشِمل اختصاصاهتا و  

وترحِّب اللجنة باخلطوات اليت قامت هبا الدولة الطرف يف سبيل تقدمي طلب اعتماد اهليئة العليا ). ٤٨/١٣٤العامة 
ات الوطنية، وتشجِّع الدولة الطرف على      حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسس        

  .احترام استقاللية اهليئة العليا املذكورة أعاله احتراماً فعلياً

وترحِّب اللجنة بالتدابري املتنوعة املتخذة من أجل ترويج مبدأ التسامح وثقافة حقوق اإلنسان على مجيع                 - ٦
ن يف املعهد العايل للقضاء ويف املدرسة العليا ملوظفي وتالحظ اللجنة باهتمام تعليم حقوق اإلنسا. مستويات التعليم

  .إدارة السجون ومدرسة املسؤولني عن األمن القومي

وترحِّب اللجنة مبواصلة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني                 - ٧
ألكادميي املقدَّم يف جامعة الزيتونة الذي يركِّـز        وتالحظ يف مجلة أمور التدريب ا     . الشعوب واحلضارات واألديان  

  .على تاريخ األديان وحقوق اإلنسان يف النصوص املقدَّسة وحوار األديان

وُتشيد اللجنة باستمرار اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل احلّد من الفقر والنـهوض باملنـاطق                   - ٨
  .واة بني الرجال والنساء يف اجملتمع التونسياحملرومة يف تونس وحماربة األمية وضمان املسا

 على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على       ٢٠٠٨وترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام          - ٩
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   بواعث القلق والتوصيات- جيم 

طرف الذي يفيد بأن اجملتمع التونسي جمتمـع        تالحظ اللجنة مرة أخرى التباين القائم بني تقييم الدولة ال           - ١٠
متجانس، وبني املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ذاهتا خبصوص وجود شعوب خمتلفة مثل الشعوب الناطقـة                

  .بالرببرية وشعوب أفريقيا جنوب الصحراء اليت تعيش يف البلد

 للمجتمع التونسي، توصي اللجنة     ونظراً إىل عدم توافر بيانات إحصائية دقيقة بشأن التركيبة اإلثنية         
  الدولة الطرف بأن تقدِّم يف تقاريرها املقبلة تقديرات تتعلق بالتركيبة اإلثنية لـسكاهنا علـى حنـو                

، )CERD/C/2007/1( من املبادئ التوجيهية للوثيقة اخلاصة باالتفاقية ١٢ و١٠ما توصي به الفقرتان 
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املتعلقة بتحديد أفراد بعض اجملموعات     ) ١٩٩٠(٨ة  وتوجه اهتمام الدولة الطرف إىل توصيتها العام      
  .العرقية واإلثنية هويتهم بأنفسهم

وحتيط اللجنة علماً مبا قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن أمازيغ تونس، الـذين ال تفـوق                    - ١١
ية وال يتعرضـون ألي      يف املائة من جمموع السكان، مندجمون متام االندماج يف الوحدة التعددية التونس            ١نسبتهم  

  .شكل من أشكال التمييز

وحتث اللجنة . وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تأخذ بعني االعتبار رؤية األمازيغ وتعريفهم ألنفسهم
الدولة الطرف على إعادة النظر يف حالة األمازيغ يف ضوء االتفاقات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان،              

ئفة باحلقوق اليت يطالبون هبا، ال سيما احلق يف ثقافة خاصة هبـم ويف  حبيث تكفل متتع أفراد تلك الطا  
  .استعمال لغتهم األم ويف احملافظة على هويتهم والنهوض هبا

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعادت يف تقريرها الدوري تأكيد أن التمييز العنصري ال وجود له يف                   - ١٢
وتفهم اللجنة أن الدولة ). ٩، الفقرة CERD/C/62/CO/10الوثيقة  (٢٠٠٣تونس، رغم التوصيات املقدَّمة يف عام 

الطرف تقصد بذلك أنه حىت وإن كان من املمكن وقوع حوادث متييز عنصري، فإن الدولة ذاهتا ال متارس أي متييز 
  .عنصري منهجي

توصي اللجنـة   أن أفعال التمييز العنصري غالباً ما تتجاوز السياسة الرمسية للحكومات،           نظراً إىل   و
ممارسة التمييز العنصري فعلياً من ِقَبـل       بإجراء دراسات من أجل تقييم وتقدمي مدى        الدولة الطرف   

  . بطريقة ملموسةأفراد أو جمموعات أو منظمات

 تاماً متطلبات    املعتمد يف الدولة الطرف ال يستويف استيفاءً       ٧٥- ٢٠٠٣وتالحظ اللجنة أن القانون رقم        - ١٣
  . من االتفاقية٤ة يف املادة التخصيص الوارد

، توصي الدولة الطـرف باعتمـاد       )١٩٩٣(١٥و) ١٩٨٥(٧واللجنة إذ تذكِّر بتوصيتيها العامتني      
تشريع حمدَّد بشأن جرمية التمييز العنصري والترويج للكراهية العنصرية، على أن يـستويف ذلـك               

  .تناسبة مع خطورة اجلرائم من االتفاقية وينص على عقوبات م٤التشريع مجيع متطلبات املادة 

 من االتفاقية املتعلقـة بـالتزام       ٥وُتعرب اللجنة عن أسفها لنقصان املعلومات املقدَّمة بشأن تنفيذ املادة             - ١٤
الدول األطراف بضمان التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وباحلريات األساسية            

  .دون متييز عنصري

مسألة عدم التمييز يف املعلومـات املتعلقـة        عاجل مبزيد من الدقة     ي اللجنة الدولة الطرف بأن ت     وتوص
 من االتفاقية وبأن ُتقّدم معلومات ملموسة عن ممارسـة          ٥بالتمتع باحلقوق املنصوص عليها يف املادة       

  .املهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء واألمازيغ اخلاضعني لواليتها لتلك احلقوق
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وُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع حمدَّد بشأن الالجئني وإزاء تدابري الطرد اليت ُيَدعى أهنا                   - ١٥
  .يف إصدار تصاريح إقامة الالجئني وجتديدهااملتعلقة بالتأخري علومات املوحتيط علماً أيضاً ب. اُتخذت يف حقهم

ية الالجئني وفقاً للمعـايري الدوليـة، وإىل   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل وضع إطار تشريعي حلما  
كمـا  . مواصلة تعاوهنا مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني، وإىل محاية األشخاص الالجئني يف تونس            

اقية، عدم تعّرض أي  من االتف٥من املادة ) ب(ل، عمالً بالفقرة كفتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت
شخص لإلعادة القسرية إىل بلد ُيوجد فيه من األسباب املعقولة ما حيمل على االعتقاد أن حياتـه أو                

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التأكد من إصـدار تـصاريح           . سالمته اجلسدية قد تكون يف خطر     
ر عن جنسيتهم ودون مطالبتـهم      اإلقامة وجتديدها دون تأخري بالنسبة إىل مجيع الالجئني بصرف النظ         

  .بتقدمي جواز سفر صاحل

املعلومات املتعلقـة   تعرب عن قلقها إزاء     واللجنة إذ حتيط علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف،            - ١٦
  .مبمارسات إدارية حتظر تقييد األمساء األمازيغية يف سجل احلالة املدنية

يع التدابري املناسبة لضمان التخلي الفعلي عن هذه املمارسة وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مج
  .يف كامل أحناء إقليمها

  وحتيط اللجنة علماً مبوقف الدولة الطرف، لكنها ُتعرب عن قلقها إزاء معلومات مفادها أن األمـازيغ                  - ١٧
  .ال حيق هلم تكوين مجعيات ذات طابع اجتماعي أو ثقايف

 تأخذ بعني االعتبار توصيات اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف             وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن    
الرامية إىل حـث    ) ٢١، الفقرة   CCPR/C/TUN/CO/5الوثيقة  (مالحظاهتا اخلتامية اخلاصة بتونس     

الدولة الطرف على أن حترص على تسجيل اجلمعيات وعلى ضمان أن يتوافر لكل اجلمعيات املعنية،               
  .هالفعال للطعن يف أي رفض لتسجيبأسرع ما ميكن، سبيل انتصاف 

وتالحظ اللجنة، باالستناد إىل بعض املعلومات، أن األمازيغ ممنوعون من احلفاظ على هويتهم الثقافيـة                 - ١٨
  .واللغوية والتعبري عنها يف تونس

 من االتفاقية، باحترام حق األمـازيغ يف        ٥وتشدِّد اللجنة على التزام الدولة الطرف، مبوجب املادة         
وتوصي اللجنة بأن تنظر . متع بثقافتهم واستعمال لغتهم يف حياهتم اخلاصة والعامة حبرية ودون متييزالت

تونس يف السماح للناطقني بالرببرية باستعمال األمازيغية يف إجراءاهتم لدى خمتلف اإلدارات واهليئات 
  رها ثقافة حية وإىل اختاذ تدابري،     وتدعوها إىل تعزيز محاية الثقافة األمازيغية وتروجيها باعتبا       . القضائية

وتوصـي  . ال سيما يف جمال التعليم، من أجل تشجيع االطالع على تاريخ األمازيغ ولغتهم وثقافتهم             
  .اللجنة بأن تنظر تونس يف إمكانية بث برامج باللغة األمازيغية يف وسائط اإلعالم العامة
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 شكوى ٤ ١٠٠ واحلريات األساسية قد تلقت أكثر من واللجنة إذ تالحظ أن اهليئة العليا حلقوق اإلنسان  - ١٩
تتعلق بانتهاكات حلقوق اإلنسان منذ صدور آخر تعليقات ختامية، حتيط علماً مبا قدمه الوفد من معلومات عن                 

  .عدم وجود شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري

ائية بشأن اإلجراءات وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل بيانات إحص
القضائية املتخذة والعقوبات املوقعة يف حاالت ارتكاب خمالفات تتصل بالتمييز العنصري اليت طُبقت             

، تذكِّر )٢٠٠٥(٣١واللجنة إذ تشري إىل توصيتها العامة . فيها أحكام التشريع الداخلي ذات الصلة    
ز العنصري قد يدل إىل حد كـبري        بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى قضائية مقدمة من ضحايا التميي         

على االفتقار إىل تشريع مناسب أو على جهل وجود سبل انتصاف أو على تواين السلطات يف اختاذ                 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تشريعها الوطين األحكام الالزمة وتوعية        . إجراءات قضائية 

  .عامة الناس بوجود سبل انتصاف يف جمال التمييز العنصري

على قواعد القانون احمللي وفقاً لدستور الدولة الطرف،        أسبقية  التفاقية  لواللجنة إذ تضع يف اعتبارها أن         - ٢٠
  .تالحظ أن االتفاقية مل ُيحتجَّ هبا قط بصورة مباشرة أمام احملاكم الوطنية

لقـانون  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إىل ضمان تدريب كاٍف يف جمال ا              
الدويل حلقوق اإلنسان لفائدة القضاة واحملامني بغية توعيتهم مبحتوى االتفاقية وبتطبيقها املباشـر يف              

  .القانون احمللي

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال   - ٢١
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

نة بأن تأخذ الدولة الطرف يف االعتبار األجزاء ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمل ديربان، وتوصي اللج  - ٢٢
 املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما ٢٠٠١سبتمرب /اللذين اعتمدمها يف أيلول
مج االتفاقية يف نظامها القانوين     ، وذلك عند د   )، الفصل األول  A/CONF.189/2الوثيقة  (يتصل بذلك من تعصب     

وعالوة على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تـضمِّن           .  من االتفاقية  ٧ إىل   ٢احمللي، ال سيما املواد من      
تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عن خطط العمل املعتمدة والتدابري األخرى املتخذة لتنفيذ هذين النصني               

تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على املشاركة بنشاط يف أعمال اللجنة التحضريية ملؤمتر             و. على الصعيد الوطين  
  .٢٠٠٩استعراض نتائج ديربان ويف املؤمتر ذاته يف عام 

 ١٤وحتيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بدراسة إصدار اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة                 - ٢٣
  .ى إجناز ذلك بسرعةمن االتفاقية وتشجعها عل

 من االتفاقية،   ٨ من املادة    ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على التعديالت املدخلة على الفقرة              - ٢٤
 وأقرهتا اجلمعيـة    ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥اليت اعُتمدت يف االجتماع الرابع عشر للدول األطراف املعقود يف           

وتذكِّر اللجنة يف هذا الصدد بقرار اجلمعيـة        . ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٤٧/١١١العامة بقرارها   
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 الذي حثت فيه اجلمعية العامة الدول األطـراف علـى           ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٦٣/٢٤٣العامة  
  .كن مبوافقتها عليهتعجيل إجراءاهتا احمللية املتعلقة بالتصديق على التعديل وإخطار األمني العام كتابة يف أسرع وقت مم

حال تقـدميها وأن تنـشر باملثـل        جمهور  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية لل          - ٢٥
  .مالحظات اللجنة باللغة الرمسية وبغريها من اللغات املستعملة يف الدولة الطرف

تمع املدين أثناء إعـداد     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع منظمات اجمل            - ٢٦
  .التقرير الدوري املقبل

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املوحدة املتعلقة بإعداد   - ٢٧
ثيقة التقارير املقدمة إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات دولية حلقوق اإلنسان، ال سيما التوجيهات املتعلقة بالو              

األساسية املشتركة، اليت اعتمدها االجتماع املشترك بني اللجان هليئات معاهدات حقـوق اإلنـسان يف دورتـه            
  ).HRI/GEN/2/Rev.4 (٢٠٠٦يونيه /اخلامسة املعقودة يف حزيران

ظامها  من ن٦٥ من االتفاقية واملادة ٩ من املادة ١وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، وفقاً ألحكام الفقرة   - ٢٨
الداخلي املعدل، موافاهتا يف غضون سنة من اعتماد هذه املالحظات اخلتامية مبعلومات عن متابعتها للتوصـيات                

  . أعاله١٧ و١٦ و١٣الواردة يف الفقرات 

اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية العشرين واحلادي والعشرين والثاين والعشرين             وتوصي  - ٢٩
، مراعية يف ذلك املبادئ التوجيهية للوثيقة اخلاصة        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٤ أقصاه   موعديف  يف وثيقة واحدة    

، وبأن  )CERD/C/2007/1(بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني             
  .حترص على تناول مجيع النقاط اليت أثريت يف هذه املالحظات اخلتامية

_ _ _ _ _  


