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 االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة المعنية بالحقوق 

 **قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث لتونس  

 معلومات عامة -أوالا  
احلقوق املكرسد    اعهدد  اعد اخل ا دا  ما إذا كان قد  صلدا اتصاجدا  بديُرجى بيان  -1

 هدد ا اريةدد  مددا إذا كا دد  احملليدد  او ا احملدداك  بدداحلقوق اتقالدداوي  ااتجاةاويدد  ااع قاايدد   مددا  
مد  اع سداو ،  ا باتسداناو إل اعهدد   20، إما كانفي  مباشر علهد ، طبقاً ملا جتيزا املاو  تطبقدا

ريغدرا  تفريدد  اعقواودد  اعقا و يدد   ايرجددى  يمدداً بيدان مددا إذا كا دد  اعريددلطاة اعقمددا ي  اعاو ريددي  
 42ا 40إل  37و  )املددددواو  صكددددا  اع سددددا  ددددن اكدددد  اتصاكددددا  إل اعقمددددا   لددددو  تهادددد  
  ( اعيت تافق مع احلقوق اعيت يكفلدا اعهد 48 إل
ايرجدددى اادددا اعاددد اب  املامددد   عاقيدددي  تدددل   اتفاقددداة اعابددداو  احلدددر ااتسدددا ةا  ولدددى  -2

احلقدددوق اتقالددداوي  ااتجاةاويددد  ااع قاايددد  ااعددد ا  اعددد ا تلهبدددن صددد ا اعلددد و اعلجنددد  املامللددد  
 م  اع ساو   13شا  إعيدا   املاو  مبجلس  واب اعشهب امل

يُرجى بيدان اعاد اب  املامد   علريددر ولدى إ شدا  هيقد  صقدوق امل ريدان، املنلدو  وليددا  -3
مددد  اع سددداو ، طبقددداً علةبددداوك املاهلقددد  مبركدددز املةسريددداة اعوطنيددد  حلةايددد  اتهزيدددز  128  املددداو  

ا   جمددا  احلقددوق اتقالدداوي  صقددوق امل ريددان )مبدداوك بددا يس( ابيددان اتةالاادداة املمو عدد   دد
 ااتجاةاوي  ااع قااي  

ايُرجدددى تو ددديا  وايدددا اع اعددد  اعطدددرال ايةدددا ياهلدددق بات مدددةا  إل اع اتوكدددو  اتةايدددا ا  -4
 امللحق باعهد  اع اخل ا ا  باحلقوق اتقالاوي  ااتجاةاوي  ااع قااي  

__________ 
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املنشدددل   ،امل ريدددان ااحلريددداة اريساسدددي ا يقددد  اعهليدددا حلقدددوق عهبادددن ايُرجدددى بيدددان اعددد ا  اعددد ا  -5
، E/C.12/TUN/3  إود او اعاقريددر ) ،2008صزيرانويو يدن  16  اعلداو   37مبوجدب اعقدا ون ود و 

 ( 1)اعفقر  اعاقرير (، ااعطريق  اعيت شا ك  صا منظةاة اجملاةع امل ين   إو او 16اعفقر  

 (5إلى  1المواد من المسائل المتعلقة باألحكام العامة للعهد ) -ثانياا  
   2من المادة  1الفقرة   

 واجب التصرف في حدود الموارد القصوى المتاحة
اعادددرب يُرجددى تقدد ل مهلومدداة ودد  املطددا  اعاشددريها ااعريياسدداة اعراميدد  إل مكااحدد   -6
مدد  اع سدداو ، ااملشددا   إل اعنادددا    130ا 11ا 10لةددواو تنفيدد اً عااعفريدداو، ش اجلبددا يني غددااع

احملرز   كةا يُرجى حت ي  اعا اب  املام   عمدةان اايد  املبلغدني ود  املماعفداة اصداتة اعفريداو 
 مكااح  اعفرياو اعنشطني   ااعرشو  ااعاجاازاة، اااي  اريشما  

ملفرا دددد  ولددددى اعقددددرا  اعادددد اب  املامدددد   عمددددةان  ت   ددددا اعشددددرا  اااددددا ايُرجددددى  -7
املةنوصددد  عادددو س مريددد  إوةدددا  احلقدددوق، ات سددديةا احلقدددوق اتجاةاويددد  ااع قاايددد  اعددديت تهدددد ة 
تددو س بمددةاوا  ايُرجددى بيددان اعادد اب  املامدد   عمددةان  ن يهددوو اسدداغ   املددوا و اعطبيهيدد  بدداعنفع 

عاد اب  اعديت ا د اا اع اعد  عقل  اعشفااي    إوا   قطاع اعطاق ، يرجدى بيدان اا ظراً ولى اعريكان  
 اعطرال عمةان صري  اعواو  إل املهلوماة ااعشفااي  ايةا ياهلق بإوا   املوا و اعطبيهي  

ايُرجددى بيددان اعادد اب  املامدد   عانظددي  قطدداع اتقالدداو غدد  اعر ددا، ات سدديةا بغيدد  زيدداو   -8
 امليراواة اعمريبي  عل اع  

   2من المادة  2الفقرة   
 مييزعدم الت

يُرجدددى بيدددان مدددا إذا كا ددد  اع اعددد  اعطدددرال تفكدددر   اواةددداو قدددا ون ودددا  ملكااحددد   يدددع  -9
 20مددد  اعهدددد  امدددع مراودددا  اعاهليدددق اعهدددا   قددد   2مددد  املددداو   2 شدددكا  اعاةييدددز، طبقددداً علفقدددر  

( بشددلن ودد   اعاةييددز   اا سدد  احلقددوق اتقالدداوي  ااتجاةاويدد  ااع قاايدد   كةددا يُرجددى 2009)
ادددد اب  املامدددد   ملكااحدددد  اعاةييددددز  دددد    ددددها اعفقدددداة ا ك رهددددا اةيشدددداً، ات سدددديةا ااددددا اع

 ياهلق باعاةاع با  ماة اعلحي  ااعهةا ااعاهلي   ايةا
مددد  اعاقريددر، يُرجددى تقددد ل مهلومدداة ع  دد  امفلدددل  ودد  اعاددد اب   20ا   ددو  اعفقددر   -10

، اكدد ع   اتقالدداوا ااتجاةدداوابددني اجلددداة   اجملدداعنياملامدد   علقمددا  ولددى  اجددن اعافددااة 
تدددل   هددد ا اعاددد اب   ايرجدددى كددد ع  بيدددان امليزا يددد  اململلددد  علددد ام  املددد كو     اعفقدددراة وددد  
 م  اعاقرير ااعناا   احملرز   179إل  175 م 
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ايُرجدددى بيدددان اعاددد اب  املامددد   عوقدددا جتدددرل املةا سددداة امل ليددد  امندددع  ا  ييدددز   جمدددا   -11
ق اتقالاوي  ااتجاةاوي  ااع قاايد  ولدى  سداس امليدا اجلنريدا، مبدا   ذعد  بانظدي  اعاةاع باحلقو 

 ا ة تووي  ملنع كا  ييز مك  اعواقع 
ذاا ايُرجدددى تقددد ل مهلومددداة وددد  اعاددد اب  املامددد   ملكااحددد  اعاةييدددز جتددداا اريشدددما   -12

 م  اعاقرير  11ين   اعفقر  اإوماجد    اجملاةع، املشا  إعاد  ، مبا   ذع   ظا  ااياملواق 

   3المادة   
 المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء

يُرجددى بيددان اعادد اب  اعدديت تنددوا اع اعدد  اعطددرال ا اذهددا علدديا   مكاريددباة املريددااا  بددني  -13
اعرجددا ااملددر    مددا  اعمددغو  اعدديت تاهددر   ددا املددر     اعريددياق احلدداخل علةجاةددع اعاو ريددا  ايُرجددى 

    إل اعا اب  املام   عو ع ص  علاةييز    املر     جما  اعو ا   املشا

 (15إلى  6المسائل المتعلقة بأحكام بعينها من العهد )المواد من  -ثالثاا  
   6المادة   

 الحق في العمل
يُرجدددى تقددد ل مهلومددداة وددد  اعاددد اب  املامددد   علحددد  مددد  مهددد   اعبطاعددد  ا قددد  اعهةاعددد ،  -14
  ادددددفوال اعشدددددباب ااعنريدددددا ، اعادددددوا  تددددد  يب م  ددددد  ةااددددد  املنددددداطق احملرامددددد ، ا سددددديةا    ات

تصاياجاة سوق اعهةا؛ ايرجى تو يا م ى تل   هد ا اعاد اب   كةدا يُرجدى املشدا   إل اعاد اب  
مبدنا عل  اسد    ا دا   إل اعبلد   كةدا يرجدى بيدان اعاد اب  املاةاهني املام   عاشجيع ووو  اعشبان 

  خ ة حلةاي  احلقوق اتقالاوي  ااتجاةاوي  ااع قااي  علهاطلني و  اعهةا اعيت ا
 ايرجى بيان مه   مشا ك  اعنريا    سوق اعهةا   خمالا قطاواة اعنشا  اتقالاوا  -15
ايرجى بيان اعا اب  اعيت ا  اا اع اع  اعطرال عاحريني ظراال اعهةا   اتقالداو غد   -16

 ، اتقيي  م ى تل   ه ا اعا اب  اعر ا ا  اعز او 

   7المادة   
 الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

 80ا  اعفقدراة مد   11يرجى تو يا ما إذا كان اريجدر اريو  املشدا  إعيدن   اعفقدر   -17
م  اعاقرير ينطبق ولى  يع اعفراع ااعقطاواة املدني  اما إذا كا   اعظراال احمليطد  بدن  84إل 

( بشدددلن احلدددق   اعاةادددع بظدددراال وةدددا واوعددد  امواتيددد    2016)23لاهليدددق اعهدددا   قددد  مطابقددد  ع
يُرجدددى بيددان اعلدددهوباة اعدديت تهدددق  تدددو س   مراقبدد  اصدددقا  اعاشددريع املاهلدددق باحلددد  اريو   كةددا
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اريجدو    عرادع عألجر، ات سيةا   اتقالاو غد  اعر دا  ايُرجدى كد ع  بيدان اعاد اب  املامد   
يُرجددى  يمدداً تقدد ل مهلومدداة ودد  ظددراال اعهةددا   قطدداع اعنريددي ، ات سدديةا باعنريددب  اعز اودد   ا 

علهام ة  ايُرجى تفليا اعا اب  املام   مل فاذ اتتفاقيداة اعديت اداوق  وليددا اع اعد  اعطدرال 
هاملدد  ا سرتنو سددراا اعهاماواعكةددا يُرجددى بيددان مددا إذا كددان   جمددا  اعلددح  ااعريدد م  املدنياددني   

 ن تهويماً   صاع  صاو   وةا يالقيا
ايُرجى بيان اعا اب  املام   ملكااح  اعاحرش اجلنريا   مكان اعهةا اتشجيع اعنريدا   -18
 226  كةدا يُرجدى بيدان مدا إذا كدان لدرا اعافكد    إوةدا  تهد يا ولدى املداو  اعابليغ وندنولى 

 جنريا بادة  اعاشد   تراع وووى حترشاعيت ر   املم  جمل  اعشغا م   جا منع م صق  
مدد  اعاقريددر، يُرجددى بيددان مددا إذا كا دد  اعادد اب  قدد   146ا 91ا 90ا   دو  اعفقددراة  -19

ا  ة عقسيخ إجاز  اريبو   يماً ااعريةاح عألب باعاةاع باملزايا ااتمايازاة املنلدو  وليددا   
 م  اعاقرير  146اعفقر  
حلقددوق اعهدداملني   املندداطق اتقالدداوي  احلددر  ايرجددى بيددان كيفيدد  اايدد  اعاشددريع اعددوط   -20

 1992آبو غريدطس  3اعلداو     81-92اعيت  ُ شدق    بندز ة اجدرجيس، طبقداً علقدا ون 
 بليغان امله ع  

   8المادة   
 الحقوق النقابية

مددد   يدددع  شدددكا   ،يُرجدددى بيدددان اعاددد اب  املامددد   حلةايددد  اعنقدددابيني، اكددد ع  مكددداتبد  -21
جى بيان اعا اب  املام   عمةان تطابق جمل  اعشغا مع اتتفاقيداة اعديت اداوق  اعهنا  كةا يُر 

مدد  اعاقريددر،  18وليدددا اع اعدد  اعطددرال   جمددا  احلددق اعنقددال اظددراال اعهةددا  ا   ددو  اعفقددر  
يُرجى بيان تطو  و و اعنقاباة ا وما دا ة   اعرينواة ا ةس املا ي ،   كا م  اعقطداوني 

املشددا   بشددكا ةددا  إل ودد و اعهدداملني املناةددني إل  قابدداة اغدد  املناةددني  اعهددا  اا ددا ، مددع
 إعيدا ا ريب  ات اةا ، موزو  مريب  وع اجلنس 

يُرجى بيان اعقيوو املفرا   ولى اا س  احلق   امل راب، ات سديةا بغيد  احلفدال ولدى  -22
 توا  ا  ماة اعهةومي  اريساسي  

   9المادة   
 ن االجتماعيالحق في الضما

يُرجدددددى بيدددددان مدددددا إذا كا ددددد  هندددددا  اسددددداحقاقاة  ،مددددد  اعاقريدددددر 125   دددددو  اعفقدددددر   -23
شددديموة  غددد  قا ةددد  ولدددى  سددداس اتتدددرا ، اةددد ماة اجاةاويددد  ا شدددكا   ةدددرى مددد   منحددد 

 شددكا  املريدداو   علدداني املريددنني اعدد ي    يريددالوا    ظددا  اعمددةان اتجاةدداوا  ايُرجددى  يمدداً 
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مددةان  اددع اريشددما  اعدد ي    يهةلددوا  بدد اً   اعقطدداع ع  تدد اب  قدد  ا دد ة بيددان مددا إذا كا دد
يهةلددوا إت عفددق  عدد او  مدد  اعدددزم ، مبهدداش تقاودد ا يريددةا  دد  مبريدداوى مهيشدددا  اعر ددا  ا  

اعهةا م   جا اتوانا  بلاراو اريسر ، يُرجى سوق ت ق  اايةا ياهلق باعنريا  اع يت بقني ةا   
 ياةاه  مب ا ه ا اعا اب   بيان ما إذا ك   

مددددد  اعاقريدددددر، يرجدددددى تو ددددديا مدددددا إذا كا ددددد  اعاغطيددددد   116ا 10ا   دددددو  اعفقدددددرتني  -24
اتجاةاويددد   اددد  عاشدددةا ) ( اريشدددما  اعددد ي  يهةلدددون   اتقالددداو غددد  اعر دددا، )ب( ةددد   
املندداز ، ) ( اريشددما  اعدد ي  عدديس  دد  ونددوان قددا   اهددا يوجدد   شددما    اعوقدد  احلا ددر 

ياةاهددون باعاغطيدد  اتجاةاويدد ا ا  صددا  اعددرو بامللدداب يرجددى بيددان اعادد اب  املامدد   علاواددا  ت
 ت  لياً إل تغطي  اجاةاوي  وام  شامل  

ايرجدددى بيدددان اعاددد اب  املامددد   ملكااحددد  اعاةييدددز  ددد  املدددر   مددد  صيددد  اريجدددر ااعاةاددددع  -25
 ا باعمةان اتجاةاوا، مبا   ذع    اعقطاع غ  اعر 

ايرجدى تقد ل مهلومدداة مفلدل  ود  اعلددن اق اعدوط  علادلمني ولددى املدر  املشدا  إعيددن    -26
مد  اعاقريدر، اكد ع  مهلومداة موزود  مريدب اعقطداع اتقالداوا ا دوع اجلدنس ااملنطقدد   10اعفقدر  

اجلغراايددد  وددد   ريدددب  اعريدددكان اعددديت ت تاةادددع بادددلمني ولدددى املدددر ، ابيدددان اعاددد اب  املامددد   علاوادددا 
مدد  اعاقريددر، يرجددى حت يدد  اعادد اب   74  لياً إل تددلمني وددا  شدداما ولددى املددر   ا   ددو  اعفقددر  تدد

 املام   علريدر ولى  اع اعهاما اع ا يُطرو م  اعهةا باغطي  طبي  طيل  سن  م  تا يخ اعاريريا 

   10المادة   
 حماية األسرة واألم والطفل

باواةداو مشدراع اعقدا ون اعهدا  املاهلدق بداعهنا  د  يرجى ااا اعا اب  املام   علاهجيا  -27
مددد  اعاقريدددر(  ايُرجدددى بيدددان مدددا إذا كا ددد  تددد اب  قددد   155إل  153اعنريدددا  ااعفايددداة )اعفقدددراة 

مدد  اجمللدد  اجلزا يدد  اعدديت تمددع صدد اً ريا حتقيددق إذا مددا سددحب   319ا 218ا دد ة ملعغددا  املدداوتني 
 ددحي  ونددا  اب  املامدد   عمددةان ودد   اادد   ااعادد بيددان  ددحي  اعهنددا شددكواها  ايرجددى  يمدداً 

اودد   اا سدد   ا  ددغا ولددى اعمددحي  عكددا تريددحب شددكواها  ا تقبددا بادد اب  امللدداحل   ايرجددى 
  ذعد  ود  طريدق  بامل اا  إل ذع  بيان اعا اب  املام   حلةاي  اعمحي  مد  املهاد ا وليددا، مبدا

رييدد  عددااتة ا اقددا ، احلةايدد  احملددامني  منددع هدد ا اريةدد  مدد  اعواددو  إل مريددك  اعمددحي ، تفاويدداً 
اع ي  ا لون اعمحايا  ايرجدى مد  اعلجند  باملهلومداة ود  مدر  املجدرا اة املراوود   مدا  احملداك    
صدداتة اعهنددا املنددزخل، مبددا   ذعدد  تو دديا مددا إذا كا دد  اعمددحايا قدد  صلددل  ولددى تهويمدداة 

 ب اعزاجا اج   ايرجى بيان اعا اب  املام   عاجرل اتغالا
ايرجى بيان اعا اب  املام   عو ع ص  ملةا س  اعزاا  اعهر  كوسيل  علاحايا ولدى مندع  -28

يرجددى ااددا اعادد اب  املامدد   عمددةان تطبيددق اعقددا ون احملدد و عريدد  اعددزاا  كةددا تهدد و اعزاجدداة   
مكدر اً مد   227 عغا  احلكد  اعدوا و   املداو ملواماً  ايرجى  يماً بيان اعا اب  املام    18 ون 
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اجمللدد  اجلزا يدد  ااعدد ا يددن  ولددى  ن اعددزاا  مدد  اعمددحي  يمددع صدد اً علة صقدداة ا  ددا  املوا دد  
بادة  اتغالداب، اعمدةان تقد ل املريداو   ااعد و  عمدحايا اتغالداب  ايرجدى بامل داا  إل 

ا  باعبشددر ذعد  تو دديا اعادد اب  املامدد   علاهجيدا باواةدداو مشددراع اعقددا ون املاهلدق مبكااحدد  اتجتدد
 م  اعاقرير  156اع ا تش  إعين اعفقر  

ايرجددى املشددا   إل امليزا يدد  اململلدد  عادد اب  اعدد و  املقدد   عألطفددا  ااعشددباب املهر ددني  -29
م  اعاقرير  اك ع  تقد ل مهلومداة مفلدل  ود   135إل  131علمطر، اعيت تش  إعيدا اعفقراة 

مددد  اعاقريدددر  الدددرى  يمددداً بيدددان  135إعيددددا   اعفقدددر   مراكدددز اعددد ااع ااملومدددا  اتجاةددداوا املشدددا 
مدد   147اعادد اب  املامدد   عافدداوا جتنيدد  اريطفددا  ااعشددبان مدد  جمةوودداة ماطرادد   امبددا  ن اعفقددر  

اعدديت تشدد  إل  148ااعفقددر   ،وامدداً  ا  قددا 14 راعاقريددر تشدد  إل وةددا اريطفددا  اعبدداعغني مدد  اعهةدد
لني   اريشدددغا  اعز اويدد ، يرجدددى بيددان اعاددد اب  املامدد   عمدددةان وامددداً اعهددام 16اريطفددا  وان سدد  

مد  جملد  اعشدغا   53وامداً مبوجدب املداو   16و   اعريةاح بلا اسدا نا  علريد  اعد  يا احملد و  وند  
 ايرجى  يماً بيان اعا اب  املام   عمةان اتصقا  اعفهلا حلظر وةا اريطفا    اعهةا املنزخل 

   11المادة   
 ي مستوى معيشي مالئمالحق ف

مدد  اعاقريددر إل احلقددوق  169مدد ى اسدداناو اعدد ام  اعدديت تشدد  إعيدددا اعفقددر   يُرجددى بيددان -30
املشددددا   إل اعادددد اب  املامدددد   كدددد ع  تنفيدددد ها، ا عدددد ى امدددد ى ةمددددوودا  عيدددد  مراقبدددد  مريدددداقل  

 ملوطا دا قو  اعقا ون 
اعشددرب ااملرااددق اعلددحي  ميدداا ايرجددى بيددان اعادد اب  املامدد   عمددةان ااددو  اجلةيددع إل  -31

تو دديا اعادد اب  املامدد   عو ددع صدد  عفددر  اسدداغ   امليدداا اجلوايدد ، مدد ً    كةددا يرجددى امل  ةدد   ا 
 بلا اتوز  قاعق اان اسي ا بوزي ، اك ع    

إذا كا د  اعاد اب  قد  ا د ة عمدةان  م  اعاقرير، يرجى بيان ما 200ا   و  اعفقر   -32
 سك  ت ق اميريو  

ايرجددى تقدد ل مهلومدداة ودد  اعادد اب  املامدد   عاحريددني ظددراال اعهدديش واةددا اعريددجون  -33
 امكااح  اكاظال اعريجون 

ايرجددددى تو دددديا اعادددد اب  املامدددد   عو ددددع اعلةريدددداة اريةدددد   ولددددى مشددددراع اعقددددا ون املاهلددددق  -34
ب  املام   علريدر ولى اتوقاال جلةيع طاعيب اعلجدو  بو دع   دا،   يرجى بيان اعا اكةا باعلجو    

عددد ى مفو دددي  اريمددد  املاحددد   اعريدددامي  عشدددةان  مدددا  ن ُيريدددجلواا اظدددا  اواةددداو هددد ا اعاشدددريع، اذعددد  
اع جقددني  ايرجددى بامل دداا  إل ذعدد  تقدد ل مهلومدداة ودد  اتسددقاتيجي  اعوطنيدد  علدجددر ، ات سدديةا 

ع جقني   اع اعد  اعطدرال ا داهد  بداحلقوق اتقالداوي  ااتجاةاويد  ااع قاايد   ا  ايةا ياهلق بإقام  ا
 سدر اع جقدني مد  اعاقريدر، يرجدى تقد ل مهلومداة ود  اعاد اب  املامد   عادلمني  ادع  150 و  اعفقدر  
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لدد  اعكبددا  بداحلقوق اتقالدداوي  ااتجاةاويد  ااع قاايدد   ايُرجددى  يمداً إبدد ا اعلجند  مبهاماطداعيب اعلجددو  
ااريطفددا  مدد  املددداجري    ا ددع غدد  قددا وين ابيددان مددا إذا كددان اعددبه  مددند  ت يددزا  عاجددزاً مبراكددز 
اتسداقبا  ااعاوجيددن  اكد ع  املشددا   إل مددا إذا كدان وبددو  احلد او بشددكا غدد  قدا وين ت يددزا  يشددكا 

 ع م   جا إعغا  ه ا اعاجرل خماعف  جنا ي ، اإذا كان اعرو بامللاب ادا م  املاوقع إا ح اعاشري

   12المادة   
 الحق في الصحة

( اجلددددداة مريددددااا  اجلغراايدددد  )بددددنياع يرجددددى بيددددان اعادددد اب  املامدددد   علحدددد  مدددد   اجددددن  -35
اتقالددداوا(   جمدددا  اعاةادددع  ددد ماة اعلدددح    -ااتجاةاويددد  )مريدددب املريددداوى اتجاةددداوا 

 ى اعفرياو   قطاع اعلح  ايرجى  يماً تو يا اعا اب  املام   علقما  ول
ايرجددى املشددا   إل اجلدددوو املب اعدد  بغيدد  إوةددا  اتسددقاتيجي  اعوطنيدد  علندددو  باعلددح  اعهقليدد   -36

  تددو س  ايرجددى بيددان ودد و صدداتة إوةددا  املرياشددفى قريددراً بريددبب املواقدد  اع هنيدد ، املشددا  إعيدددا   
اعقريدرا امليوا  م  اعاقرير اتق ل مهلوماة و  اعمةا اة اعرامي  إل اعريدر ولى  ن يكون  228اعفقر  
مدد   230   ا   ددو  اعفقددر صدد ا ا لددو سددبا اعدداظل  املااصدد   ودد املرياشددفى صدد ً بدد ي ً  ةدد اً، ا   

 اعاقرير، يرجى بيان اعا اب  املام   عاوا  ة ماة اعطب اعنفريا املاملل  علةراهقني 
اعادد اب  املامدد   عاحريددني جددوو  اعبيقدد  بغيدد  تددلمني اددح   ودد  ايُرجددى تقدد ل مهلومدداة -37

اعريكان، ات سيةا ايةا ياهلق مبا يلا: ) ( إوا   اعنفاياة؛ )ب( تزاي  صرق اري ا ا ااعالحر؛ 
) ( اعالدددول اعلدددناوا اتلدددول املدددا  ااعقبددد ؛ )و( اعلجدددو  إل مبيددد اة اريوشددداب؛ ) ( اقددد ان 

رال   تهزيدز املطدا  اعاشدريها حلةايد  اعبيقد ا اإذا كدان اعدرو اعبد ا  احملليد   اهدا تفكدر اع اعد  اعطد
 بامللاب اةا ها طبيه  اعا اب  املزمع ا اذهاا

اعاددد اب  املامددد   عمدددةان ادددر  اعوادددو  إل اسدددا ا مندددع وددد  ايرجدددى تقددد ل مهلومددداة  -38
مددع  عددب و،احلةددا اةدد ماة اعلددح  اجلنريددي  اامليابيدد  جلةيددع اعنريددا  ااملراهقدداة    يددع   ددا  ا

( بشلن احلق   اعلح  اجلنريي  اامليابي   امراواً  علاشريع 2016)22مراوا  اعاهليق اعها   ق  
 املاهلق باملجدا ، يرجى بيان اعا اب  املام   عالمني اعاةاع ص ا احلق    يع اعظراال 

   14و 13المادتان   
 الحق في التعليم

ن صلددو  اجلةيددع ولددى تهلددي  مدد   وويدد  جيدد   اتقدد ل يرجددى بيددان اعادد اب  املامدد   عمددةا -39
( اجلدداة مهلوماة و  اعا اب  امللةوس  املام   قل  احل  م  اعافااة بني املناطق اجلغراايد  )بدني

اعاددد اب  بيدددان اتقالددداوا(  ايرجددى بشدددكا ةدددا   -ااتجاةاويدد  )مريدددب املريددداوى اتجاةددداوا 
املنددداطق   ادددو  إل اعاهلدددي  اتدددوارا، ات سددديةا املامددد   مددد   جدددا مدددا يلدددا: ) ( حتريدددني ادددر  اعو 

احملرامدد ، اكدد ع    اعوسددا اعريفددا؛ )ب( تهزيددز مكااحدد  ا تفدداع مهدد تة اعاوقددا ودد  اع  اسدد ؛ 



E/C.12/TUN/Q/3 

GE.16-04667 8 

ياهلدق بالهيدا امل  سدني احتريدني اعبدح اعاحايد  امل  سدي ،  ةدا) ( حتريني جدوو  اعاهلدي ، ات سديةا اي
اتقد ل مهلومداة ود  اادو  اريطفدا  ذاا املواقد  إل   امل ا س اعهام  اا اا  ولى ص  سدوا  

اعاهلدددي  اعهدددا   ايرجدددى تو ددديا اعاددد اب  املامددد   عمدددةان جما يددد  اعاهلدددي  اعهدددا   ايرجدددى كددد ع  بيدددان 
 اعا اب  املام   عزياو  و و امل ا س ااملهاه  احلكومي  علاهلي  قبا اعاهلي  اتبا ا ا 

  امل  سدددني ااعبددداص ني، مبدددا   ذعددد    اجلامهددد ، ايرجدددى اادددا اعاددد اب  املامددد   حلةايددد -40
اادداياد  مدد  اعاد يدد اة اا جةدداة، ات سدديةا مدد  جا ددب ارياسددا  املاطرادد ، اتو دديا مددا إذا  

 كا   حترياة ق  ُ جري  ون ما صلل  هجةاة م  ه ا اعقبيا 

   15المادة   
 الحقوق الثقافية

ري دددرا مددد  اعاددد م  ااعنددددب  ابددداعنظر إل يرجدددى بيدددان اعاددد اب  املامددد   حلةايددد  اعدددقال ا -41
 ، تهكد  ادفو اعنظدا  اعهدا  ااعنيدا مد  اريةد ق احلةيد  احلاتة اعيت  ُوي  ايددا اندا ون بادةد   

مدددد  اجمللدددد  اجلزا يدددد ، ابهدددد  اتصاجاجدددداة اوةليدددداة تدددد م  ا  ددددا    اع دددداً -121مبوجددددب املدددداو  
ب  املامد   عمدةان  ن تكدون اعريدلطاة ااملةعفاة ولى  ي ا  اواة ماطرا ، يرجدى بيدان اعاد ا

مريددداقل  كليددداً  ايرجدددى  يمددداً بيدددان اعاددد اب  املامددد   حلةايددد  اعفندددا ني ااملدنيدددني اعهددداملني   جمدددا  
عوادد  ااعادجةدداة اعلفظيدد  ااجلريدد ي ، اكدد ع  بيددان  و اهددا اعريددلطاة وندد ما تهلدد  اع قااد  مدد  ا

   مواول م  ه ا اعقبيا
    


