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لقضاء علـى مجيـعااتفاقية  
  ضد املرأةأشكال التمييز

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

   واألربعونلسابعةالدورة ا
   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤

  ما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا واألسئلة املطروحة في    

  تونس    
ين الدوريني اخلامس والسادس اجملمعـني      نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير         
  . )١()CEDAW/C/TUN/6 (لتونس

  نظرة عامة    
برملـانيني  فـضال عـن      ،وزارات خمتلفة، واجملتمع املدين   مشاركة  يشري التقرير إىل      -١

يرجى توضـيح طبيعـة ومـدى       ). ٢الفقرة  (يف إعداد التقرير    آخرين   و ينيوأساتذة جامع 
قـد  التقريـر   كان  إعداد التقرير، وما إذا     وبيان اجلهة اليت قامت بتنسيق عملية       ،  ممشاركته

 .ته هذه اهليئة واعتمدرفيعة املستوىعرض على أي هيئة حمددة 

نـوب  جأفريقيـا   مـن   سكان  الالتقرير معلومات وبيانات عن األمازيغ و      ال يقدم و  -٢
اجملاالت اليت تشملها االتفاقية،     تتصل ب  إحصاءاتتتضمن   ،يرجى تقدمي معلومات  . الصحراء

ـ النساء انت هذه ، تبني ما إذا ك    األقليات األخرى أو  اإلثنية   النساء من األقليات     عن واجهن ي
  .هذا التمييزملعاجلة اليت اختذت أشكاال متعددة من التمييز، والتدابري 

__________ 
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  ات والقوانني التمييزيةالتحفظ    
 ٤، والفقـرة    ٩ من املادة    ٢رة  الفقيرجى توضيح نطاق حتفظات الدولة الطرف على          -٣

 ٢٩ من املادة    ١، والفقرة   ١٦من املادة   ) ح(و) ز(و) و(و) د(و) ج(١، والفقرة   ١٥من املادة   
لرجـال  امن االتفاقية، ووصف أثر هذه التحفظات على التحقيق العملي ملبدأ املـساواة بـني               

ويـشري التقريـر إىل أن املبـادرات        . من االتفاقية ) أ(٢املادة  يف  طلوب  والنساء، على النحو امل   
على االتفاقية يف   " يف إعادة النظر يف التحفظات    ستساهم بال شك    "املتخذة على الصعيد الوطين     

لتـشريعات  الكامل ل تساق   اإلطار الزمين لتحقيق اال    بيانيرجى  ). ٣٣الفقرة  (املستقبل القريب   
   .على االتفاقيةية تونسالسحب التحفظات ل مع االتفاقية ويةتونسال

  املركز القانوين لالتفاقية وتعريف التمييز    
قابلـة للتنفيـذ   احمللية وأهنـا   نيانويشري التقرير إىل أن االتفاقية هلا األسبقية على الق      - ٤

 التعاهدية الدولية هلا األسبقية     ت االلتزامات يرجى توضيح ما إذا كان    . مباشرة من قبل القضاة   
احملليـة  بني القـوانني    تعارض  لنظام القانوين التونسي يف حاالت ال     على القوانني احمللية وفقاً ل    

  . الدوليةالتعاهديةتزامات واالل
الدولة الطـرف علـى أن تـدرج يف       حثت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة       و  - ٥

 من التمييـز   من االتفاقية، يشمل كالً ١ز ضد املرأة وفقاً للمادة      قوانينها الوطنية تعريفاً للتميي   
الدستور "بيد أن التقرير ينص على أن       ). ١٩٢، الفقرة   A/57/38(املباشر والتمييز غري املباشر     

يرجى ). ١٤الفقرة  " (ال يتضمن تعريفاً للتمييز ضد املرأة وال نصاً صرحياً حلظر التمييز ضدها           
 ضد املرأة يتماشـى     تعريف للتمييز تعديل الدستور إلدراج     عتزمكومة ت بيان ما إذا كانت احل    

، وما إذا كانت هناك عقبات حتول دون هذا التعديل، وإن وجدت،             من االتفاقية  ١املادة  مع  
   .يرجى بيان ما هي هذه العقبات واإلجراءات اليت تعتزم الدولة الطرف اختاذها للتغلب عليها

صائية عن عدد احلاالت اليت تنطوي على متييز ضد املـرأة           يرجى تقدمي بيانات إح   و  -٦
منـذ إنـشائها يف     عنـها   اليت مت إبالغ اللجنة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية           

يرجى حتديد مـا إذا   و. هذه احلاالت  اليت اختذت يف     القراراتنتيجة  ، و ٢٠٠٨ هيوني/حزيران
لنظر يف قضايا التمييز علـى   خمتصة با ألساسية  كانت اللجنة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات ا      

أساس اجلنس واملساواة بني اجلنسني يف جمال العمل، ويف احلياة العامة واخلاصة، مبا يف ذلـك                
عن عدد الشكاوى والعرائض    أيضاً  يرجى تقدمي معلومات    و. معينةالتمييز ضد فئات ضعيفة     

واطنني التابع لوزارة شـؤون املـرأة       مكتب العالقات مع امل   الت يف   سجاملمن النساء   املقدمة  
  . من التقرير٦٥املشار إليه يف الفقرة واألسرة والطفولة واملسّنني 
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  مكانة االتفاقية والربوتوكول االختياري    
اجلهود الكبرية املبذولـة  إىل  ) ٢٩ إىل   ٢٠الفقرات  (تشري الدولة الطرف يف تقريرها        -٧

واملسؤولني عن إنفاذ    ة القضا ة معرف ة باالتفاقية لزيادة  تعلقامللتكثيف برامج التعليم والتدريب     
، A/57/38(أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة    على النحو الذي    ،   هبا القانون
النساء مـن   سيما  الالنساء،  لتوعية  أيضا إجراءات   إذا اختذت   ما  بيان  يرجى  ). ١٩٣الفقرة  

 ناالتفاقية، وتـشجيعه  مبوجب   نقوقهحب،  قلياتاإلثنية أو جمموعات أخرى من األ     قليات  األ
التوصيات العامة  بيان ما إذا ترمجت     وعالوة على ذلك، يرجى     .  التمييز على التماس اجلرب من   

تقدمي معلومات بـشأن  املستخدمة يف الدولة الطرف، و    األخرى  اللغة الرمسية واللغات    للجنة ب 
ختياري لالتفاقية الذي أصبحت تـونس      امتثال الدولة الطرف اللتزامها بنشر الربوتوكول اال      

  . ٢٠٠٨طرفاً فيه منذ عام 

   الوطنية للنهوض باملرأةاآلليات    
        يف توسيع نطاق اختصاصات وزارة شـؤون املـرأة واألسـرة           يشري التقرير إىل      - ٨

 لتشمل الطفولة واملسنني، وإىل إنشاء سبعة أقاليم جهويـة لتحقيـق         ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢عامي  
هناك يف اإلطـار    يرجى توضيح ما إذا كانت       .لتدخالت الوزارة يف األقاليم   أفضل نتيجة   

أخرى معنية حبقوق املرأة وما هي مهـام هـذه          و وحدات   احلكومي جهات تنسيق أ   
لوزارة لالنسبة املئوية من امليزانية الوطنية املخصصة       بيان  يرجى   و .اجلهات والوحدات 

  .اختصاصاهتاتوسيع قد زادت نتيجة لية  املالية والبشروتوضيح ما إذا كانت مواردها
 واجمللـس  وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني   يرجى توضيح العالقة بني     و  -٩

مع املنظمـات غـري     الوزارة  شراكة  ، وبني هذا اجمللس و    الوطين للمرأة واألسرة وكبار السن    
املنظمـات غـري    ذا كانت   ، وما إ  احلكومية فيما يتعلق بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية       

      يرجى توضـيح   و .وزارةعهود هبا إليها من ال    مساعدات مالية لتنفيذ املهام امل    تتلقى  احلكومية  
 النسائية رمسياً، واالعتراف هبـا قانونيـاً،        ملنظمات غري احلكومية  كان جيوز تسجيل ا   ما إذا   

وال ميكنها   ،سرة وكبار السن  إذا مل تكن أعضاء يف اجمللس الوطين للمرأة واأل        وعملها حبرية،   
  .وزارةال مع اتمن الشراكبالتايل االستفادة 

املساواة بني اجلنـسني    حتقيق  خطة عمل وطنية لتعزيز     أي  لوجود   التقريرال يتطرق   و  -١٠
خطة عمل  هناك  يرجى بيان ما إذا كانت      .  بيجني أو إعالن ومنهاج عمل   /وتنفيذ االتفاقية و  

 . وضعها يفأو جيري النظرمن هذا القبيل 

  العنف ضد املرأة    
 جلمـع   نظامحثت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة الدولة الطرف على وضع             -١١

وتشري ). ١٩٥، الفقرة   A/57/38( مجيع أشكال العنف ضد املرأة       نالبيانات بصورة منهجية ع   
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ـ     ٢٠٠٧يف عام    مت   هإىل أن الدولة الطرف يف تقريرها       إطـار ة يف   إنشاء قاعدة بيانات وطني
ستراتيجية الوطنية ملنع أمناط السلوك العنيفة داخل األسرة ويف اجملتمع، والعنف على أساس    اال"

يرجى بيان ما إذا كانت قاعدة البيانات املشار إليها يف الفقرة            ."جنساين، والعنف ضد املرأة   
 على أسـاس    دى انتشار العنف  ملوطين  السح  كان امل  بالفعل وما إذا     ة من التقرير موجود   ٨١

يرجى تقدمي بيانات إحـصائية  و. قد أجري بالفعل ٨٣يف الفقرة  املشار إليه   اجلنس يف تونس    
 والعنف ضد املرأة يف     ، والعنف اجلنسي  ،العنف املرتيل عن  عن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك        

دوث واالجتاهات يف جمال العنف ضـد       واإلشارة إىل مدى احل    ،مراكز االحتجاز والسجون  
  .على مرتكيب العنفوقعة أة، مبا يف ذلك معلومات عن احملاكمات واإلدانات والعقوبات املاملر
االغتـصاب  يشمل  لعنف املرتيل   لقانون  جيري النظر يف    يرجى توضيح ما إذا كان      و  -١٢

، A/57/38( على حنو ما أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة            جيةإطار الزو داخل  
  ). ١٩٥الفقرة 
 املعّدل واملكّمل للمجلة اجلزائية املعتمـد       ٧٣-٢٠٠٤القانون  ويالحظ التقرير أن      - ١٣

 ٣ ٠٠٠ يعاقب على لتحرش اجلنسي بالسجن ملدة سنة واحدة وغرامة قدرها       ٢٠٠٤يف عام   
كم ايف إجراءات احمل  قد استخدم فعال     هذا القانون    يرجى بيان ما إذا كان    . )٣٠الفقرة  (دينار  

النتـهاك الـسالمة    العقوبات احملددة   للتحرش اجلنسي   ددة  العقوبات احمل ق  تفووتوضيح ملاذا   
دينار  ١ ٠٠٠ اجلسدية أو العقلية، اليت يعاقب عليها بالسجن ملدة سنة واحدة وغرامة قدرها           

  ). اجمللة اجلزائية من ٢١٨املادة (
اليت  اجلزائية   اإلجراءاتأحكام قانون   املتخذة فيما يتعلق ب   لتدابري  ال يتطرق التقرير ل   و  -١٤

باإلهناء الفوري ألية إجـراءات أو حماكمـات أو تنفيـذ            ، يف حاالت العنف املرتيل    ،تسمح
واليت تنص على أن زواج مرتكب     ،  شكواهاإذا سحبت الزوجة أو ضحية االعتداء       ،  لألحكام

يـؤدي إىل    سنة وقت ارتكاب اجلرمية      ٢٠ اليت يقل عمرها عن      جرمية اغتصاب مع الضحية   
أو تدابري أخرى   يرجى اإلشارة إىل أي تدابري تشريعية       . إلغاء اإلدانة أو  جراءات  مجيع اإل إهناء  

للجنة والتأكـد مـن      ١٩للتوصية العامة رقم    التفاقية و لتوخاة لتحقيق هذه األحكام وفقا      م
مقاضاة مرتكيب جرائم االغتصاب ومعاقبتهم عليها طبقاً لألصول الواجبة، وإعـادة تأهيـل             

  . االغتصاب وتعويضهن بوجه مالئمالنساء ضحايا
لنساء ضـحايا   ايرجى تقدمي معلومات عن املوارد املتاحة للمالجئ ومراكز تأهيل          و  -١٥

يرجى بيان ما إذا كان     و.  ومدى توافر هذه املوارد     هذا البلد  يف مجيع أحناء البلد   العنف املرتيل   
  .سريلمحاكم أن تصدر أوامر احلماية املؤقتة لضحايا العنف األجيوز ل
وال يتطرق التقرير إىل القيود واملضايقات وحىت العنف الذي تتعرض له النساء الاليت               -١٦

  . يرجي تقدمي معلومات يف هذا الشأن. يرتدين احلجاب يف األماكن العامة
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  البغاءن يف استغالهلنساء والفتيات واالجتار بال    
ء والفتيات ألغراض االستغالل    يرجى تقدمي معلومات عن مدى انتشار االجتار بالنسا         -١٧

يرجى وصف التدابري املتخذة على الصعيد الوطين ملنع االجتار بالنساء          و. اجلنسي واالقتصادي 
أي تشريع حمدد، إصدار  أو النظر يف إصدار، مبا يف ذلك معلومات عن  عليهعاقبةاملوالفتيات و

ويرجـى  . النساء والفتياتملكافحة االجتار ب ،آليات أخرى على املستوى الوطينوكذلك أي  
فراد الشرطة، وحـرس    ألتوفري التدريب املتخصص    لاختذت  اليت  تدابري  تقدمي معلومات عن ال   

تقـدمي  النـساء والفتيـات، و    احلدود، واحملامني والعاملني باجلهاز القضائي بشأن االجتار ب       
   .معلومات بشأن مدى فعالية هذه التدابري

ميارسـن  الاليت  عدد النساء والفتيات    بشأن  ،  يرجى تقدمي إحصاءات، إن وجدت    و  -١٨
يرجـى وصـف    و"). منازل التسامح  (" قانوناً ةيوت الدعارة املرخص  ب أو يف    البغاء إما سراً  

 مـن االتفاقيـة،     ٦، وفقا للمادة     واملعاقبة عليه  القوانني والتدابري املتخذة ملنع استغالل البغاء     
 اإلدماج االجتماعي للنساء الاليت يـرغنب يف        لتوفري التأهيل والدعم لغرض   والتدابري املتخذة   

 ةوجود بيوت مرخص   و بغاء القانوين لل  ظراحليرجى توضيح التناقض الظاهر بني      و .ترك البغاء 
  . للدعارةقانوناً

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
            ةنتخابـات التـشريعي   االيرجى تقدمي أرقام مستكملة عـن مـشاركة املـرأة يف              -١٩

يرجى تقدمي جدول مقارن يبني، بالنسبة لكل       و. اتأو مرشح ات  ، سواء كناخب  ٢٠٠٩لعام  
االنتخابـات التـشريعية    النساء املنتخبات يف    عدد  حزب سياسي، عدد النساء املرشحات و     

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٤ لعامي
دية عـشرة    احلا خالل الفترة اليت تغطيها خطة التنمية     اهلدف  "يشري التقرير إىل أن     و  -٢٠

 يف ٣٠رفع حصة املرأة يف مناصب اختاذ القرار إىل ما ال يقـل عـن      هو   )٢٠١١-٢٠٠٧(
ت التدابري املتخذة لتحقيق هذا اهلدف وبيان ما إذا كان        توضيح   يرجي). ١٢٠الفقرة  " (املائة

أوصت به اللجنـة يف     على النحو الذي    ،  قد اختذت أو من املتوخى اختاذ تدابري مؤقتة خاصة        
  ).١٩٩، الفقرة A/57/38( هتا اخلتامية السابقةمالحظا

  اجلنسية    
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إلغاء األحكام املتبقية اليت متيز ضـد                 -٢١

  . باحلصول على اجلنسية التونسيةفيما يتعلقاملرأة 
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  التعليم والقوالب النمطية    
النساء والفتيات مـن  وصول ليم ويرجى تقدمي بيانات ومعلومات عن مستويات التع      -٢٢

 النـساء مـن الطوائـف     ن األقليات، مبن فيه   من والنساء   ،املناطق الريفية، والنساء املعوقات   
  . وغري الوطنية، إىل التعليماألمازيغية 

صدرت توجيهات تربوية ملؤلفي الكتب املدرسـية وكتـب         "أنه   ويشري التقرير إىل    -٢٣
 ومشني للعالقة بني النساء والرجال وكـذلك بـني          األطفال هبدف إزالة كل تصوير مهني     

الدراسية يرجى بيان ما إذا كانت الكتب املدرسية واملناهج         ). ٤٧الفقرة  " (الفتيات والفتيان 
للقـضاء علـى املواقـف       قد نقحت    ملدارس االبتدائية والثانوية  ا ملعلمي   يةتدريبالدورات ال و

، وتشجيع الفتيات على املـشاركة     الرجالالنساء و النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من       
اجملاالت العلمية مجيع الدراسة يف   وفتح باب   ،   واملهنية والفنية غري التقليدية    يف التيارات التربوية  

حىت اآلن من خالل تنفيذ     ققة   إىل النتائج احمل   يرجى اإلشارة أيضاً  و. نساء والفتيات  لل والتقنية
  .يني يف جمال االعتبارات اجلنسانيةلتدريب الصحف ٢٠١١-٢٠٠٧الفترة برنامج 

  عمالةال    
ظر  حل يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع         أعربت اللجنة     -٢٤

). ٢٠٠، الفقـرة    A/57/38(القطاع اخلاص   بعلى أساس اجلنس فيما يتعلق      يف العمل   التمييز  
، وإذا كـان  يف هذا الشأنتشريع صدر أو جارى النظر يف إصدار يرجى بيان ما إذا كان قد  

مينع التمييز املباشر وغـري املباشـر يف        هذا التشريع   إذا كان   ما  األمر كذلك، يرجى توضيح     
وإتاحة الفرصة للعمل الـدائم      ، واألجور ، فيما يتعلق بظروف العمل    السيماعالقات العمل،   

  . وغري ذلك من الفرص املواتية للعمل
 األجور واملعاشات التقاعديـة     نحسب نوع اجلنس ع    صنفةيرجى تقدمي بيانات م   و  -٢٥

، A/57/38(واحلقوق االجتماعية، على حنو ما طلبته اللجنة يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة            
  ).٢٠١الفقرة 
على أساس عدم التفرغ،  العمل  ن حسب نوع اجلنس ع    صنفةيرجى تقدمي بيانات م   و  -٢٦

 االستحقاقات االجتماعية ملن يعمـل علـى     وحتديد ما إذا كان جيري دفع حصة تناسبية من        
  .أساس عدم التفرغ

يرجى تقدمي معلومات إحصائية عن عدد النساء العامالت يف القطاع غري الرمسـي               -٢٧
  .باملقارنة مع القطاع الرمسي، وعن جماالت العمل اليت يوجد فيها معظم النساء العامالت

 ).١٩٢الفقرة  (سائية حسب مستوى التعليم     ويقدم التقرير بيانات عن القوى العاملة الن        -٢٨
دون تعليم ابتدائي وثانوي أعلى من معـدل        عمالة املرأة ب  يرجى توضيح السبب يف أن معدل       

  .احلائزة على تعليم عالعمالة املرأة 
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  الصحة    
تؤكـد علـى    ) ٢٠١١-٢٠٠٧(خطة التنمية احلادية عشرة     "يشري التقرير إىل أن       -٢٩

وفيـات   بغية خفـض     للمرأةاحملددة  صحية  الهتمام لالحتياجات ال  ضرورة إيالء املزيد من ا    
 يف املائـة    ١٠٠املساعدة يف    مولود حي، وضمان     ١٠٠ ٠٠٠ كلل ٣٥ومة إىل أقل من     األم

يف املائة، ووفيات األطفـال حـديثي    ١٥وفيات الرضع إىل أقل من     خفض   و ،من الوالدات 
احلديد لدى ر فقر الدم الناتج عن نقص  يف املائة، وخفض معدل انتشا١٠إىل أقل من   الوالدة  

 الصحة النفسية  يف املائة، وتعزيز     ١٠املائة إىل    يف   ١٤ البالغ    مستواه احلايل  النساء احلوامل عن  
يرجى تقدمي معلومات مستكملة وبيانات إحصائية عن تنفيذ هـذه          ). ٢٢٦الفقرة  " (للمرأة

 نت بشكل ملحوظ يف الدولة الطرف     ويشري التقرير إىل أن التغطية الصحية قد حتس       . األهداف
املنطقـة  اإلقلـيم و  يرجى تقدمي بيانات مصنفة حـسب نـوع اجلـنس و          ). ٢٠٠الفقرة  (

  .الريفية يف وصول املرأة إىل خدمات الرعاية الصحية/احلضرية
 يتضمناإليدز  /ةالوطين لفريوس نقص املناعة البشري    ربنامج  اليرجى بيان ما إذا كان      و  -٣٠

نساء من اجملموعـات املعرضـة      تدابري ملموسة فيما يتعلق بال    اختذت  إذا   وما   اينمنظور جنس 
    .مثل النساء املهاجرات والنساء الاليت ميارسن البغاءملخاطر عالية، 

  العالقات األسرية    
كثرياً نتيجـة    نتحتس قد   رثإل ا حقوق املرأة التونسية يف جمال     "إىل أن التقرير  شري  ي  -٣١
يرجي اإلفادة عما إذا كانت مجيـع األحكـام    ).٣٣٥الفقرة ( "نشاء عدة آليات تشريعية  إل

، )١(١٠١، و ١٩٢التمييزية جمللة األحوال الشخصية فيما يتعلق باإلرث، اليت تشمل املـواد            
معلومـات  تقدمي  ويرجى أيضاً   .  قد مت تعديلها   ١٠٤، و )٢(١٠٢، و )١(١٠٢، و )٢(١٠١و

، يتعلق باألحوال الشخـصية    يماالرجال ف ت املتخذة لكفالة املساواة بني النساء و      عن اخلطوا 
  . على األطفال، واحلضانةة والوصاي، والطالق،الزواجو وبوجه خاص فيما يتعلق باملهر،

  ٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
      مـن  ١الذي أدخل علـى الفقـرة    تعديل  القبول  يرجى بيان ما أحرز من تقدم يف          -٣٢

  .اجتماع اللجنةواعيد املتعلقة مب ، من االتفاقية٢٠املادة 

        


