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التق يررر  الررر ومي الثالررري للجمدوميرررة التونلرررية بمقت ررر  العدررر  الرررر ولي   
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال ا 

 اق اة -أوالا  
 واالجتماعيررة االقتصررادية اخلرراب براحلقوق الردويل العهررد مرن 17و 16 للمررادتن تطبيقراا  -1

 اجلهررررود فيرررره تسررررتعر الررررذي  الثالرررر  تقريرهررررا اللجنررررة إىل التونسررررية اجلمهوريررررة تقرررردم والثقافيررررة،
 /أيررررار) املوضرررروع يف تقريررررر آخررررر تقرررردم ترررراريخ منررررذ تررررون  بررررذلتها الرررري واخلطرررروات واإلجنررررازات

 للحقررررررروق رؤيتهررررررا تكررررررري  الدولررررررة أكررررررردت 2014-1999 الفرررررررتة وخررررررالل(. 1999 مررررررايو
 للمطالرر  اا حرافز  مثّلر  احلقروق هرذه أن 2011 ثرورة وأبررزت. والثقافيرة واالجتماعيرة االقتصرادية
 تشررراركية منهجيرررة وفرررق التقريرررر إعرررداد تّ . اجلديرررد االجتمررراعي للعقرررد أساسررراا  وأصررربح  الشرررعبية
 صرياغة جلنرة عنها انبثق  املعنية املؤسسات وبعض الوزارات كل تضم قيادة جلنة بع  يف متثل 
 باملبرراد  التقريررر صرراوةو والتررزم. املرردين اجملتمرر  مررن مجعيررات مرر  استشررارة تنظرريم ت كمررا  .مصررةرة

 أن والثقافيرررة واالجتماعيرررة االقتصرررادية احلقوقاملعنيرررة بررر للجنرررة سررربق الررري واملالحظرررات التوجيهيرررة
 .لتون  األخري التقرير تقدم مبناسبة هبا تقدم 

 اعطيات عااة -ألف 
. نظامهررا واجلمهوريررة لةتهررا والعربيررة دينهررا اإلسررالم سرريادة، ذات مسررتقلة حرررة دولررة تررون  -2

 برن فريقيراأ مشرال يف ترون  وتق . القانون وعلوية الشع  وإرادة املواطنة على تقوم مدنية دولة وهي
° 7 الطرول خطري وبرن، االسرتواء خر  مشرال دقيقة 13و° 37و دقيقة 14و° 30 العر  خطي

2كررم 163 610 مسرراحتها وتبلرر  غرررينت ، خرر  شرررق دقيقررة 36و° 11و دقيقررة 32و
 حيرردها .

، اجلزاوررررر الةررررر  ومررررن ليبيررررا الشرررررقي اجلنررررو  ومررررن املتوسرررر  األبرررريض البحررررر والشرررررق الشررررمال مررررن
 .تون  وعاصمتها

 والسرررركى للسرررركان عررررام تعررررداد آخررررر حسرررر  التونسررررية اجلمهوريررررة سرررركان عرررردد يبلرررر  -3
 وسررجل  باالسررتقرار الرردميةرايف املسررتوى اتسررم. نسررمة ألررف 932و ماليررن 10 ،2014 سررنة

 1.08 مقابررل 2011 سررنةيف املاوررة  1.29 نسرربة لتبلرر  اا طفيفرر اا ارتفاعرر للسرركان الطبيعيررة الزيررادة
 1994 قبررررررل تتصررررررف كانرررررر  الرررررري للسرررررركان، العمريررررررة اهليكلررررررة تةررررررريت كمررررررا .2004 سررررررنة

 سرنوات 5  ال دون األطفرال فئرة متثرل تعرد مل حير  اا ملحوظر اا تةري  الشابة، اجملتمعات خبصوصيات
 فئررة شررهدت كمررا  .1994 سررنةيف املاوررة  11 مقابررل السرركان جممرروع مررنيف املاوررة  8.2 سرروى

 املقابرررل يف. الفررررتة نفررر  خرررالليف املاورررة  36 بنسررربة اا تراجعررر سرررنة 14 إىل 5 سرررن مرررن السررركان
 جممررروع مرررنيف املاورررة  56.9 مرررن( سرررنة 59 إىل 15) النشرررا  سرررن يف السررركان نسررربة تطرررورت
 تفرروق الررذين السرركان نسرربة برردورها وارتفعرر  .اا حاليرريف املاوررة  66.4 إىل 1994 سررنة السرركان
  .2011 سنةيف املاوة  10.1 إىل 1994 سنةيف املاوة  3.8 من سنة ستن أعمارهم
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 يف يتمثرل للسركان اا تردريي اا هتّرمر املتقدمرة البلردان يف يسرجل مرا غررار على تون  تشهد -4
 ارتفعرر  حير . أخرررى ناحيرة مررن األطفرال نسرربة واخنفرا  ناحيررة، مرن السررن كبرار نسرربة ارتفراع
 1956 سررنة السرركان جممرروع مررنيف املاوررة  4.1 مررن فرروق فمررا سررنة 60العمررر مررن البررالةن نسرربة
 التحررروالت هرررذه وتطرررر . 2014 سرررنةيف املاورررة  11 حررروايل إىل 1994 سرررنةيف املاورررة  8.3 إىل

 والتعلرريم بالتشررةيل يتعلررق فيمررا سرريما ال القادمررة السررنوات خررالل التحررديات مررن مجلررة الدميةرافيررة
 .والصحة االجتماعي والضمان

 والقانوني لحماية فقوق اإلنلان اللياسياإل ام  -باء 

 شررعبية ثررورة قيرام يف متثررل اا كبررري  اا حردث الرردوري التقريرر صررياغة فرررتة خرالل تررون  شرهدت -5
 كانون 14 إىل 2010كانون األول/ديسمرب   17 من) الشهر قرابة دام " والكرامة احلرية ثورة"

 انتقاليرررة مرحلرررة يف الثرررورة بعرررد ترررون  ودخلررر . السرررابق بالنظرررام وأطاحررر ( 2011/ينررراير الثاين
 يف باخلصروب متثلر  هامة وسياسية وتشريعية دستورية إصالحات شهدت سنوات ثالث دام 
 جديرد دسرتور بصرياغة وذلرك اإلنسران حلقروق القرانوين اإلطرار وتردعيم وتعزيرز احلكرم نظام تةيري

 الكونيرررة القررريم وإعرررالء القرررانون دولرررة علرررى يقررروم دميقراطررري جملتمررر  يؤسررر  التونسرررية للجمهوريرررة
 .والعدالة احلرية مقدمتها ويف

 حيرز 2014/ينراير الثاين كرانون 27 دسرتور دخرول بعرد ترون ، يف احلكرم نظرام يتميز -6

 كرران ملررا اا خالفرر الترروازن لتحقيررق احلكومررة ورورري  اجلمهوريررة رورري  بررن السررلطات بتوزيرر  النفرراذ،
 الشرع  وميرارس. السرلطات كافرة اجلمهوريرة روري  فيره احتكرر والرذي قبرل من احلكم نظام عليه

 اا انتخاب سنوات مخ  ملدة انتخاهبم يق  الذين الشع  نوا  مبجل  ممثليه عرب التشريعية السلطة
 على احلاضرين األعضاء وبأغلبية األساسية القوانن على املطلقة باألغلبية ويصادق ،اا ومباشر  اا حر 

 السررررلطة. و اجمللرررر  أعضرررراء ثلرررر  عررررن األغلبيررررة هررررذه تقررررل ال أن علررررى العاديررررة القرررروانن مشرررراري 
 وسريادة الدسرتور وعلويرة العردل إقامرة وتضرمن التشرريعيةو  التنفيذيرة السرلطة عن مستقلة القضاوية
 علررى بنرراء رواسرري بررأمر القضرراة ويسررمى. الدوليررة للمعررايري اا وفقرر واحلريررات احلقرروق ومحايررة القررانون

 لةررررري قضرررراوه يف عليرررره سررررلطان ال مسررررتقل والقاضرررري. للقضرررراء األعلررررى اجمللرررر  مررررن مطررررابق رأي
 ينقررل وال .احلصررانة عنرره ترفرر  مررا مل إيقافرره أو تتبعرره ميكررن وال جزاويررة، حبصررانة ويتمترر  القررانون،
 يف إال عليررره تأديبيررة عقوبررة تسررلي  أو إعفرراؤه أو العمررل عررن إيقافرره ميكررن وال يعررزل وال القاضرري
 .للقضاء األعلى اجملل  من معّلل قرار ومبوج  القانون يضبطها الي احلاالت

 اا وإميانرر التونسررية اجلمهوريررةفررإن  اإلنسرران، حقرروق حلمايررة القررانوين باإلطررار يتعلررق فيمرراو  -7
 اخترذت الردويل بالقرانون ومتسركها السرامية الكونية اإلنسان حقوق ومباد  اإلنسانية بالقيم منها
 حقرررروق ثقافررررة وتفعيررررل ترسرررريخ إىل الراميررررة واملؤسسرررراتية القانونيررررة والترررردابري املبررررادرات مررررن اا مزيررررد

 .اجلديد الدستور صياغة عند اإلرادة هذه جتّل  وقد. اإلنسان

 االقتصرادية احلقروق وخاصرة اا دولير هبرا املعرتف اإلنسان حقوق التونسي الدستور تضّمن -8
 عيلوتف حلمايتها بضمانات التونسي املشرع أحاطها فقد إلعماهلا وتفعيالا . والثقافية واالجتماعية
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 التنميررة هيئررة اإلنسرران، حقرروق هيئررة ،(1)سررتوريةالد احملكمررة: التاليررة اآلليررات خررالل مررن تنفيررذها
 49 الفصل وأحكام الفساد ةومكافح الرشيدة احلوكمة هيئة القادمة، األجيال وحقوق املستدامة

 .الدستور من

 1999اإلنجازات الفعلية عل  التوى ك  فق قطاعي انذ سنة  -جيم 

 مبستويات النهو  دمزي يف سامه  اإلصالحات من مجلة بإقرار ةري األخ العشرية متّيزت -9
 مرن متكيرنهم وإىل اجلهات كل ويف االجتماعية الشراوح خمتلف من واألسر األفراد عي  وظروف
 الفرررب وتكررافؤ التضررامن مبرراد  علررى ترتكررز مقاربررة إطررار يف االجتمرراعي الرقرري بأسرربا  األخررذ

 مؤشرات نسحت من املعتمدة والربامج السياسات مكن  وقد. والتهمي  اإلقصاء ونبذ واإلدماج
 2014 لسرنة شرريةبال التنميرة قريررت حسر  2013 سرنة املؤشرر هرذا ارتقى حي  بشريةلا التنمية

 53 مجلررة مررن 41 املرتبررة إىل تررون  تقرريلرت  2000 سررنة 0.642 مقابررل 0.721 مسررتوى إىل
 ليبلرر  اا عامليرر تررون  ترتيرر  وليتحسررن املرتفعررة البشرررية التنميررة ذات البلرردان فئررة مررن مصررنفة دولررة
  .2000 سنة خالل 101 مقابل دولة 187 مجلة من 2013 سنة يف 90 املرتبة

 لتشررمل االجتماعيررة التةطيررة بتوسرري  الفرررتة هررذه متيّررزت االجتمرراعي، الضررمان جمررال ويف -10
 املشررررمولة للفئررررات الفعليررررة التةطيررررة وبتطرررروير والفنررررانن واملبرررردعن احملرررردود الرررردخل ذوي العمررررال
 مجتّسر والرذي املرر  على التأمن نظام بإصال  كذلك الفرتة هذه ومتّيزت االجتماعي بالضمان
 .املر  على للتأمن الوطين دوقالصن إحداث خالل من باألساس

 والرذي الردخل حمردودي لألجرراء الشرراوية الطاقة محاية على اا متزايد اا حرص سجل  كما -11
 والفاقردة املعروزة بالفئرات خاصرة عنايرة الفررتة هرذه عرفر  كما  .الدنيا األجور يف الرتفي  يف مجتسّ 

 الروطين الربنرامج إطرار يف مبرنح املنتفعرة العراوالت عردد يف الرتفير  ت حي  الدخل وحمدودة للسند
 والنهرو  االجتمراعي واإلدماج الدفاع منظومة أخرى جهة من تعززت. و املعوزة العاوالت إلعانة

 لفاوررردة اخلصوصرررية الرررربامج وبفضرررل. املكاسررر  مرررن مجلرررة خرررالل مرررن اإلعاقرررة ذوي باألشرررخاب
 تطرورت الري االجتماعيرة والتحرويالت النفقات وسياسة احملدود الدخل ذات االجتماعية الشراوح
 مرن التقلري  تسرى االجتماعيرة التنميرة وبررامجيف املاوة  25 إىل اخلام الداخلي الناتج من نسبتها
 .االجتماعية باملرافق اخلاصة املؤشرات حتّسن م  العي  وظروف الدخل وحتسن الفقر نسبة
 التعلرريم طريررق عررن البشرررية املرروارد تأهيررل علررى التونسررية الدولررة عملرر  الرتبيررة جمررال ويف -12

 خارطرة إىل باألسراس ذلرك ويرجر  والدوليرة الوطنيرة الشرةل سروق وحاجيرات يرتالءم مبرا والتكوين
 تروجيهي قرانون سرنّ  إىل إضرافة. التعلريم مراحرل خمتلرف يف التنظيميرة واجلوان  الرتبوية املؤسسات

 السادسرررة سرررن إىل السادسرررة سرررن مرررن وإجباريتررره التعلررريم مبجانيرررة العمرررل ومواصرررلة 2002 سرررنة
 هررذا ومتيّررز. اإلمجررايل احمللرري النرراتج مررنيف املاوررة  4.7 عررن يقررل ال مبررا الرتبيررة قطرراع وُخرر ّ . عشررر
 األطفرال لفاودة الداجمة للمدارس شبكة بإرساء واإلنصاف الفرب تكافؤ مبد  بتجسيم القطاع
 ببنرراء الدارسررن مررن الفئررة هلررذه الالزمررة املاديررة الظررروف بترروفري خرراب برنررامج ووضرر  اإلعاقررة ذوي

 .هبم خاصة صحية مركبات وبناء ممرات وهتيئة االختصاصات متعددة قاعات وجتهيز



E/C.12/TUN/3 

GE.15-10211 6 

 يف باألسرراس متثلرر  العناصررر مررن مجلررة علررى الفرررتة هررذه خررالل التشررةيل سياسررة تركررزت -13
 برنررامج وتنفيررذ املسررتقل والعمررل املبررادرة علررى والتشررجي  االسررتثمار ودفرر  النمررو نسررق اسررتحثاث
 باملؤسسرررات االنتررردا  علرررى للتشرررجي  حررروافز إقررررار مررر  العموميرررة بالوظيفرررة لالنتررردا  اسرررتثناوي

 .الشةل لسوق النشيطة املعاجلة واعتماد االقتصادية

 سرجل  فقد واملسنن والطفولة باملرأة لإلحاطة اهلادفة والتدخالت بالربامج يتعلق فيماو  -14
 والسياسية العامة احلياة يف هلا أوس  وتواجد الشةل سوق يف رأةامل حضور يف زيادة املذكورة الفرتة

 سررررن يف الفتيررررات مترررردرس نسرررربة فاقرررر  حيرررر  والتعلرررريم الرتبيررررة نظررررام ويف القرررررار صررررن  ومواقرررر 
 دعرم تواصرل كمرا  يف املاورة. 60 العايل التعليم يف الطالبات نسبة وجتاوزتيف املاوة  99 السادسة
 وسن الطفل حقوق جملة بإصدار الطفل حقوق منظومة دعم عرب للطفل املوجهة والرعاية احلماية
 وت. لفاودتررره الصرررحية اخلررردمات وتطررروير الطفرررل يسرررتهدف الرررذي اجلنسررري التحرررّر  ضرررد قرررانون
 هناريررة نرروادي وإحررداث للمسررنن واالجتماعيررة الصررحية للخرردمات املتنقلررة الفرررق شرربكة توسرري 
 املسرنن بن من للكفاءات وطين وسجل نشيطة ولشيخوخة للتقاعد لإلعداد وطنية خطة ووض 

 .خرباهتم من لالستفادة
 الرذي الصرحة يف احلرق دعرم يف جهودها 2014و 1999 بن الفرتة يف تون  واصل  -15

 العشرررية وشررهدت. (2)األساسررية احلقرروق ضررمن 1991 منررذ والتشررريعية السياسررية اإلرادة صررنفته
 الرربامج إىل باإلضرافة مشرل الرذي الوقراوي الطر  دعم على تركزت الربامج من مجلة إجناز املنقضية
 والربنرررامج واملزمنررة السررارية وغررري السررارية األمرررا  ومبقاومررة والطفررل األم بصررحة املتصررلة الوطنيررة
 والرتصرررد اليقظرررة تعزيرررز عررررب للررربالد الصرررحي األمرررن علرررى باحملافظرررة تعرررى بررررامج للتالقررريح، الررروطين

 اإلشرررركاليات ذات وبالفئرررات واجلرررامعي املدرسرررري الطررر  وبررردعم واملسررررتجدة اجلديررردة لألمررررا 
 العالجررري الطررر  تطررروير علرررى تركرررزت كمرررا  .والشررربا  املسرررنن غررررار علرررى اخلصوصرررية الصرررحية
 القاومررة اهلياكررل صرريانة عرررب خاصررة الفئررات لكررل الضرررورية الصررحية باخلرردمات التةطيررة بتحسررن
 الضرررورية األدويررة وترروفري الالزمررة البشرررية واملرروارد بررالتجهيزات وتعزيزهررا( جديرردة) أخرررى وإحررداث
. الصررررحية املؤشرررررات حتسررررن يف اإلجنررررازات هررررذه وسررررامه . االسررررتعجايل الطرررر  جمررررال وتطرررروير
 الصررحّية واخلطرر  واالسرررتاتيجيات الّسياسررات حررول اا جمتمعيّرر اا حرروار  2012 سررنة تررون  ونّظمرر 
 هبردف القطراع يف املتردخلن ومجي  املدين اجملتم  مشل  موّسعة باستشارة خالله القيام تّ  الوطنّية
 صرررحي وإعرررالن للصرررحة وطرررين مبرررؤمتر احلررروار هرررذا واخترررتم املواضررري  عديرررد يف والتشررراور التحررراور
 الصرحة ميزانيرة وارتفع . 2019 إىل 2015 من املمتدة للفرتة الصحية السياسة أساس سيمثل
يف املاوررة  2.5 حنرو بلةر  للصرحة اإلمجاليرة النفقرات برأن اا علمر 2012 سرنةيف املاورة  10 بنسربة
 .الدولة ميزانية منيف املاوة  7.6 يعادل ما أي (3)اإلمجايل احمللي الناتج من
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اإلجابرررررررات علررررررر  الم فظرررررررات ال تاايرررررررة للجنرررررررة المعنيرررررررة برررررررالحقوق  -ثانياا  
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية فو  التق ي  ال ومي الثاني

باسررررتق   المتسلررررات الو نيررررة المعنيررررة بحقرررروق اإلنلرررران  انظرررر   يتعلررررق فيمررررا -ألف 
 (8 الفق ة

 2008حزيران/يونيرررره  16 املررررؤر  37 عرررردد القررررانون مبقتضررررى التونسرررري املشرررررع ارتقررررى -16
 إىل اإلنسرران حلقرروق وطنيررة مؤسسررة باعتبارهررا األساسررية واحلريررات اإلنسرران حلقرروق العليررا باهليئررة
 إمكانيرة مرثالا  مبنحهرا صرالحياهتا ودعرم املرايل واالسرتقالل انونيرةالق بالشخصرية تتمت  وطنية هيئة

 إعرداد يف واملسرامهة األساسرية واحلريرات اإلنسران حقروق بردعم تتعّلق مسألة بأي التلقاوي التعهد
 ومتابعررررة اإلنسرررران حلقرررروق املتحرررردة األمررررم وجلرررران هليئررررات تررررون  تقرررردمها الرررري التقررررارير مشرررراري 

 حالررة عررن سررنوي وطررين تقريررر إعررداد وكررذلك اهليئررات هررذه عررن الصررادرة والتوصرريات امللحوظررات
 27 بدسرررتور تضرررمينها ت كمرررا  .تركيبتهرررا توسررري  إىل باإلضرررافة للعمررروم، ونشرررره اإلنسررران حقررروق
. مسررتقلة دسررتورية هيئررة وهرري" اإلنسرران حقرروق هيئررة" مسررمى حترر  2014/ينرراير الثاين كررانون
 صررالحياهتا وحيرردد ينظمهررا جديررد قررانون مشررروع صررياغة اإلنسرران حبقرروق املكّلفررة الرروزارة وتولرر 

. اهليئررة عمرل علرى وفاعليررة جناعرة يضرفي أن شررأنه مرن ممرا برراري  مبراد  مر  يتررواءم مبرا وهيكلتهرا
 . احلكومة عليه صادق  أن بعد اجلديد الشع  نوا  جمل  على القانون مشروع سيعر و 

بتمكرري  كافررة ال جررا  والنلرراء وا  فررا  ارر  الجنلرري  ارر  التمترر   يتعلررق فيمررا -باء 
 بالحق في اإلمث عل  أساس الملاواة

 آلية إطار يف الثاين الدوري تقريرها تون  قّدم  عندما التوصية هذه يف النظر تأجيل ت -17
 باآلليرة املعرين اإلنسان حقوق جمل  عمل لفريق( 13) الدورة خالل الشامل الدوري االستعرا 

 التونسررية احلكومررة وجررددت الرروطين املسررتوى علررى حرروار حمررل املوضرروع هررذا ألن 2012 سررنة يف
 اجلديرررد الدسرررتور ضرررمن. و حقوقهرررا دعرررم ومزيرررد التونسرررية املررررأة مكاسررر  علرررى باحملافظرررة التزامهرررا
 مجيررر  علرررى املسرررألة هرررذه تشرررّع  أنّ  غرررري املرررواطنن، مجيررر  برررن والواجبرررات احلقررروق يف املسررراواة
 . الراهن الوق  يف حوهلا وطين وفاق بوادر إىل التوصل الصع  من يعل األصعدة

باسررتق   الق رراء بوأررف  أداة أساسررية لحمايررة الحقرروق االقتصررادية  يتعلررق فيمررا -جيم 
 (6نظ  الفق ة اواالجتماعية والثقافية  

 بالتع دية النقابية يتعلق فيما -دا  
 مركزيرات تكروين يف متثّرل التونسرين العمرال متثيليرة خير  فيمرا جديرداا  واقعاا  الثورة أفرزت -18

 بكرل آراوهم عن يعربون التونسين العمال من فئة منها واحدة كل متثل مستقلة ونقابات جديدة
 . الوحيدة النقابية املنظمة للشةل التونسي العام االحتاد يعد ومل استقاللية بكل وينشطون حرية
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 (3، نقطة 3ب أ  ف وث عنف انزلي  انظ  المادة  يتعلق فيما -هاء 
 بقضررايا للتعّهررد ابتداويررة حمكمررة بكررل اجلمهوريررة لوكيررل مسرراعد تعيررن ت الصرردد هررذا يف -19

 .األسري العنف

  كثيف الجدود للح  ا  الفوامق االقتصادية واالجتماعية بي  المنا ق -واو 
 مرررن اعتمرررادات ختصررري  ت اجلهرررات برررن التنميرررة تررروازن واخرررتالل اإلشررركاليات ملعاجلرررة -20

 منهجيرة اعتمراد ت كمرا  .والتعليميرة الصحية اخلدمات وتقدم األساسية البنية لدعم الدولة ميزانية
 بعرررن تأخرررذ وعلميرررة موضررروعية مقرررايي  علرررى باالعتمررراد العموميرررة االسرررتثمارات لتوزيررر  جديررردة
 وظررروف السرركان ومؤشررر األساسررية والبنيررة العموميررة واملرافررق والبطالررة الفقررر مسررتويات االعتبررار
 علرررى الوقررروف هبررردف اجلهويرررة للتنميرررة مؤشرررر إعرررداد وت. احلقيقيرررة وحاجياهترررا للواليرررات العررري 

 واالنطرالق اا منّرو  األقل املعتمديات حنو العمومية االستثمارات وتوجيه وحتديدها التنمية إشكاليات
. اجلمهوريرررة واليرررات كامرررل علرررى مررروزعن اا مشرررروع 90 يشرررمل الرررذي املندجمرررة التنميرررة برنرررامج يف

 . الثورة بعد به العمل توّقف قد الوطين التضامن صندوق أن إىل اإلشارة وجتدر

 انظررررر   158 مقرررررمالعمررررر  ال وليرررررة انظمرررررة البطالرررررة والمصرررررادقة علررررر  ا فاقيرررررة  -زاي 
 (6 المادة

 عقوبة إلةاء 1989/فرباير شبا  27 املؤر  1989 لسنة 23 عدد القانون مبقتضى ت -21
 مرؤرّ  2011 لسرنة 115 عردد املرسروم يرن . و املردة لرنف  بالسرجن وعوض  الشاقة األشةال

 حرّيرررة يف احلرررق أن والنشرررر والطباعرررة الصرررحافة حبريرررة املتعلّرررق 2011تشررررين الثررراين/نوفمرب  2 يف
 الدوليرة املواثيرق وبقيرة والسياسرية املدنيرة للحقروق الردويل العهرد لبنود اا وفق وميارس مضمون التعبري
 للحريررة السررالبة العقوبررات تعررويض تّ  كمررا  .التونسررية اجلمهوريررة مررن عليهررا املصررادق العالقررة ذات

 .مالية بعقوبات الصحافة جبراوم املتعلقة

 (13بالتوأية فو  الت بية والتعليم  انظ  المادة  يتعلق فيما -فاء 
 أولويرررات مقدمررة يف بينهررا الفرررب تكررافؤ وضررمان اجلهررات بررن التفرراوت تقلرري  يعترررب -22

 الررربامج فررإنّ  اإلنسرران، حقرروق حررول مسررتقلة دروس ترروفري خيرر  ففيمررا. التعلرريم مراحررل خمتلررف
 حلقرروق العرراملي كرراإلعالن حقوقيررة سررندات ترردري  علررى تعتمررد املسررتويات خمتلررف يف املدرسررية
 املررأة ضرد التمييرز أشركال مجير  مناهضرة واتفاقيرة الطفرل حقوق واتفاقية الدولية والعهود اإلنسان

 طرررق ويف واللةررات اإلنسررانية املررواد يف اإلنسرران حقرروق موضرروع يرردرس. و املدنيررة الرتبيررة مررادة يف
 ودينيررة وتارخييررة وأدبيررة حقوقيررة، سررندات مررناا انطالقرر احلقرروق هررذه تتنرراول الرري والررتعلم الترردري 
 .عليها الناشئة وتربية احلقوق تلك تثبي  ألجل وغريها
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 فق  الق اء التونلي المتعلق بإعما  وفماية الحقوق - اء 

 احملررراكم أن الواضرررح مرررن أنررره إال احملررراكم، قضررراء فقررره الرررراهن الوقررر  يف لررردينا يتررروفر ال -23
 والصررررحة االجتمرررراعي الضرررمان جمررررال يف وخاصررررة احلقررروق هررررذه وحتمرررري وتعمرررل تطبررررق التونسرررية

 احملررراكم) اجملررراالت بررراقي ويف (الشرررةل داوررررة) الشرررةل جمرررال ويف ،(االجتمررراعي الضرررمان قاضررري)
 (.التعقي  وحمكمة واالستئنافية االبتداوية

 العد  اواد ا  اادة ك   طبيق فو  اعطيات -ثالثاا  
 1 المادة  
 اصي ها  ق ي  في الشعوب فق  

اا كاونررر اإلنسرران منزلرررة علررى وبنررراء: "يلرري مرررا علررى الدسرررتور توطئررة مرررن 3 الفقرررة نصرر  -24
 الوطنية الوحدة من اا وانطالق واإلسالمية، العربية لألمة واحلضاري الثقايف النتماونااا وتوثيق اا،مكرم

 باعتبارهررا املةاربيررة للوحرردة اا ودعمرر االجتماعيررة، والعدالررة والتكافررل واألخرروة املواطنررة علررى القاومررة
 والتعراون اإلفريقيرة والشرعو  اإلسرالمية الشرعو  مر  والتكامرل العربية، الوحدة حتقيق حنو خطوة
 وحلركات مصريها تقرير يف الشعو  وحلق مكان، كل يف للمظلومن اا وانتصار  العامل، شعو  م 

 االحرررررتالل أشررررركال لكرررررل ومناهضرررررة الفلسرررررطيين، التحرررررّرر حركرررررة مقررررردمتها ويف العادلرررررة التحررررررر
 ".والعنصرية

 بررن واملسرراواة الكرامررة مببرراد  الررداوم التشررب  خررالل مررن املصررري تقريررر يف احلررق ينرردرج -25
 أي بشرردة وترردين اإلنسرران، حقرروق مببرراد  متسرركها التونسررية اجلمهوريررة جترردد كمررا  البشررر مجيرر 
 علررى يررن  كمررا  أراضرريها داخررل الالمسرراواة أنررواع مررن نرروع أي ومتنرر  التمييررز أشرركال مررن شرركل
  .2014 دستور ذلك
 بررن فرررق يوجرد ال االسررتقالل، منرذ الدولررة عليهرا بنيرر  الري الوطنيررة الوحردة علررى وبنراء -26

 وهرم والواجبرات احلقروق يف متسراوون فالتونسريون. واجملتمعيرة القانونية الناحية من اجملتم  أطياف
 باللةررررة تتعلررررق اعتبررررارات إىل مسررررتنداا  التمييررررز هررررذا كرررران سررررواء متييررررز، برررردون القررررانون أمررررام سررررواء

 أصرول تنروّع أنّ  ذلرك اجلهروي، أو الثقرايف أو السياسري االنتمراء أو الثقافة أو الدين أو اجلن  أو
 وخصراو  مزايرا إحردى وتلرك للوحردة، الرداعم للتنروع اا مصدر  يشكل التونسية اجلمهورية سكان
 .التونسي الشع 
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  2 المادة  
ال طرررروات المعتمرررر ة ل ررررمان التمترررر  الترررر ميجي بررررالحقوق،  اأررررة عرررر    يررررق   

 وجع  امامستدا بعي ة ع  أي  مييز ،الملاع ة والتعاون ال وليي 
 وبرررامج سياسررات خررالل مررن الشرراملة التنميررة حتقيررق إىل االسررتقالل منررذ تررون  سررع  -27

 بررراحلقوق اخلررراب الررردويل العهرررد علرررى مصرررادقتها بعرررد خاصرررة الرررنهج نفررر  يف وواصرررل  عديررردة،
 وترررررروفري بتفعيلهررررررا ألزمهررررررا ممررررررا 1969/مررررررارس آذار 18 يف والثقافيررررررة واالجتماعيررررررة االقتصررررررادية
 تروىل الرنهج هلرذا اا وتأكيد (.11 املادة انظر) املرتفعة البشرية التنمية وحتقيق هلا الكافية الضمانات

 احلقرررروق وخاصررررة اا دوليرررر هبررررا املعرررررتف اإلنسرررران حقرررروق تضررررمن الثررررورة بعررررد التأسيسرررري اجمللرررر 
 إلعماهلررا كررربى ضررمانة احلقرروق هررذه دسرررتة ومتثررل .بالدسررتور والثقافيررة واالجتماعيررة االقتصررادية
 ذلك على اا وتأسيس. (4)التونسي التشري  هرم أعلى يف تأيت الدستور أحكام وأنّ  باعتبار ومحايتها

 تكرررون أن يررر  اا الحقررر سرررّنها سررريق  الررري وتلرررك للدسرررتور السرررابقة واألوامرررر القررروانن مجيررر  فررران
 .(5)هبا العمل إيقاف ويتم دستورية غري تعترب فإهّنا وإال الدستور مقتضيات م  متناغمة

 عادلرة عمل بظروف التمت  يف واحلق العمل يف احلق يف باخلصوب احلقوق هذه وتتمثل -28
 يف مبرا االجتمراعي، الضرمان يف واحلرق ،(7)إليهرا واالنضرمام نقابرات تكروين يف واحلرق ،(6)ومرضية
 علرررى احلصرررول يف واملرررراهقن واألطفرررال واألمهرررات األسررررة وحرررق (8)االجتماعيرررة التأمينرررات ذلرررك
 التمترر  يف واحلررق العرري ، مررن كرراف مسررتوى يف واحلررق اإلمكرران، بقرردر كبريتررن ومسرراعدة محايررة
 يف واحلرق ،(10)التعلريم يف واحلرق ،(9)بلوغره ميكن والعقلية البدنية الصحة من ممكن مستوى بأعلى

 وهرو للمعلومرة النفراذ حرق الدسرتور يضرمن كمرا  .(12)املراء يف واحلق (11)الثقافية احلياة يف املشاركة
 .وشامل أفقي حق
 وتفعيرررل حلمايتهرررا بضرررمانات املشررررع أحاطهرررا بالدسرررتور احلقررروق هرررذه إلعمرررال وتفعررريالا  -29

 املسررتدامة التنميررة وهيئررة اإلنسرران حقرروق وهيئررة (13)الدسررتورية احملكمررة باخلصرروب وهرري تنفيررذها
 .الفساد ومكافحة الرشيدة احلوكمة وهيئة القادمة األجيال وحقوق

 جمررال ففرري الرردويل، التعرراون خررالل مررن احلقرروق تلررك بإعمررال فعليرراا  الدولررة قامرر  كمررا -30
 املشررراري  مرررن العديرررد تنفيرررذ علرررى حرصررر  املرررواطنن لكرررل واملررراء الةرررذاء حلرررق اا وضرررمان الفالحرررة
 جمرال يف األخررى احلقروق مجير  علرى ذلرك وينسرح  العامليرة املاحنرة األطراف عديد م  بالشراكة
 املهمشرررن وخاصرررة السررركان لكافرررة العررري  ظرررروف وحتسرررن والشرررةل والسررركن والصرررحة التعلررريم

 .متيز دون واحملرومن
 الدولرررة قامررر  واألفريقيرررة، العربيرررة وخاصرررة الناميرررة البلررردان مررر  ترررون  تعررراون إطرررار ويف -31

 .ومتنوعة عديدة جماالت مشل  أرضها على إطارات من العديد بتكوين
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 3 المادة  
 الحقوق بجمي  التمت  فق في واإلناث الذكوم الاواة ضمان  

 للمررررأة اإلنسررانية احلقررروق مسررتوى علرررى اإلجررراءات مرررن العديررد التونسررري املشرررع كررّرس -32
 املباشررر وغررري املباشررر التمييررز أشرركال كررل مررن ختليصررها حملاولررة متواصررل مسررار إطررار يف ودعمهررا

 .األخرى الدول ببعض مقارنة متمّيزة جعلها مما
 صرياغة علرى الدولرة عملر  الرجرال مر  املساواة قدم على باحلقوق النساء متت  ولضمان -33

 عديردة ومؤسسرات هياكرل خرالل مرن تفعيلره يتم القطاعات مجي  يشمل التسعينات منذ برنامج
 ومركرز (15)واملسرنن واألسرة للمرأة الوطين واجملل  (14)واألسرة املرأة بشؤون تعى دولة كتابة أمهها

 للمرررررأة الوطنيررررة واللجنررررة (16)(الكريررررديف) املرررررأة حررررول واإلعررررالم والتوثيررررق والدراسررررات البحرررروث
 .(17)والتنمية

 الجنلي  بي  بالملاواة المتعّلقة المعتم ة ال ولية واال فاقيات الو نية التش يعات بيان -1 
القريم االجتماعيرة لتطرور  سعى املشرع إىل جعرل القروانن اخلاصرة براملرأة مواكبرة باسرتمرار -34

تواكررر  رو  العصرررر وإصررردار نصررروب جديرررردة  ال تعرررديل األحكرررام الررري أو وعمرررل علرررى إلةررراء
 تتماشى والتحوالت االجتماعية.

وجررراء دسرررتور اجلمهوريرررة الثانيرررة لريسرررخ هرررذا التوجررره الرامررري للقضررراء علرررى التمييرررز برررن  -35
علرى  21 نسان ونر  يف فصرلهاجلنسن حي  ن  يف الديباجة على املرجعية الكونية حلقوق اإل

أن "املواطنرررون واملواطنرررات متسررراوون يف احلقررروق والواجبرررات، وهرررم سرررواء أمرررام القرررانون مرررن غرررري 
متييررز"، وأّن "الدولرررة تضررمن للمرررواطنن واملواطنرررات احلقرروق واحلريّرررات الفرديرررة والعامررة وهتيررر  هلرررم 

 أسبا  العي  الكرم".
علرررى الترررزام الدولرررة حبمايرررة احلقررروق  األوىلة مرررن الدسرررتور الفقرررر  46كمرررا نرررّ  الفصرررل  -36

املكتسبة للمررأة والعمرل علرى دعمهرا وتطويرهرا و"تضرمن الدولرة تكرافؤ الفررب برن الرجرل واملررأة 
مجيررر  اجملررراالت. تسررعى الدولرررة إىل حتقيرررق التناصررف برررن املررررأة  ويف يف حتمررل خمتلرررف املسررؤوليات

خرررالل الدسرررتور دور الدولرررة يف القضررراء علرررى والرجرررل يف اجملرررال  املنتخبرررة". وكررررس املشررررع مرررن 
 46العنف ضد املرأة كإحدى ابرز مظاهر التمييز ضدها حي  نص  الفقرة األخرية من الفصل 

 .(10على أّن الدولة تتّخذ التدابري الكفيلة بالقضاء على العنف ضد املرأة. )انظر املادة 
 يرن  إذ الشرةل جمرال يف املررأة ضرد التمييرز أشركال لكرل حرد وضر  على املشرع حرب -37

 وتتخرررذ ومواطنرررة مرررواطن لكرررل حرررق العمرررل" أنّ  علرررى األوىل فقرتررره يف الدسرررتور مرررن 40 الفصرررل
 محايررة الشررةل جملررة وتضررمن". واإلنصرراف الكفرراءة أسرراس علررى لضررمانه الضرررورية الترردابري الدولررة
 .للجنسن متكافئة محاية وتأمن العاملة للمرأة خاصة
: علرررى يرررن  الرررذي مكررررر 5 الفصرررل منهرررا فصرررول عررردة (18)تعرررديل علرررى املشررررع عمرررل -38
 ويرن ". هلرا التطبيقيرة والنصروب اجمللرة هرذه أحكرام تطبيرق يف واملرأة الرجل بن التمييز ميكن ال"
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 ميكرن الري الرضاعة وفرتة الوالدة بعد ما فرتة يف املرأة حقوق تؤكد خاصة تدابري على 64 الفصل
 .الفالحررري غرررري القطررراع يف لررريالا  املررررأة عمرررل حتجرررري تّ  كمرررا  .الوضررر  بعرررد أشرررهر 9 إىل متترررد أن
 درجرات أرقرى بلرو  علرى املشررع حررب فقرد الشرةالن، رفراه وترأمن العمل بتنفيذ يتعلق فيما أما

 أفردت كما  .الشةل جمللة 76و 75 الفصلن مبقتضى العمل ظروف بتنظيم اجلنسن بن املساواة
 االعتبرررار يف اا وأخررذ. 78و 77 بالفصرررلن املنرراجم يف املررررأة تشررةيل مبنررر  العاملررة املررررأة اجمللررة هررذه

 األسررية أدوارهرا برن التوفيرق مزيرد هلرا يتسى حىت املرأة وخاصة االجتماعية الفئات بعض مشاغل
 حسرر  جزورري لوقرر  العمررل يترريح شررةل عقررد إبرررام إمكانيررة الةررر  هلررذا أقررر املهنيررة، ومسررؤولياهتا

 السرياق، هرذا ويف .الوقر  كامرل العراملن مثل والواجبات احلقوق نف  هلا ويضمن 94 الفصل
 من ميكنها مما األم للموظفة األجر بثلثي الوق  نصف بالعمل يتعلق اا اختياري اا نظام املشرع وض 

 ألعرروان العررام األساسرري النظررام تضررّمن اإلطررار نفرر  ويف .(19)األسررري الررزمن يف األمثررل التصرررف
 بالنسررراء خاصرررة تراتيررر  اإلداريرررة الصررربةة ذات واملؤسسرررات احملليرررة العموميرررة واجلماعرررات الدولرررة

 70 الفصرل مقتضريات حسر  املباشررة عدم على اإلحالة مثل وخصوصيتهن لطبيعتهن استجابة
 (.7 املادة انظر) املبكر التقاعد ونظام والثانية األوىل الفقرتن 48 الفصل حس  العطل ونظام
 حيرر  التمييررز وعرردم املسرراواة مبرردأ لتضررمن اجلنسررية جملررة علررى حتررويرات تررون  أدخلرر  -39

 أشرركال كررل 2010كررانون األول/ديسررمرب   غرررة املررؤر  55 عرردد القررانون مبقتضررى تررون  رفعرر 
 الطفررل اا تونسرري يكررون: "6 الفصررل يررن  إذ لألبنرراء، اجلنسررية ملررنح واأل  األم بررن القرراوم التمييررز
 ".تونسية ألم أو تونسي أل  ولد الذي
 الواليرة منحر  الشخصية، األحوال جملة إىل وباالستناد العاولية املسؤولية مستوى وعلى -40
( 1993متوز/يوليره  12 املؤر  1993 لسنة 74 عدد القانون مبوج ) آلية بصفة احلاضنة لألم
 بقيررررة إسررررنادها إمكانيررررة مرررر  املاليررررة حسرررراباته يف والتصررررّرف ودراسررررته احملضررررون سررررفر يهررررم فيمررررا

 يف هترراون أو تعسررف إذا أو ممارسررتها، الررويل علررى تعررّذر إذا القضرراء طريررق عررن يررةالوال مشررموالت
 (.10 املادة انظر: التشريعات بقية) هبا القيام
 2000 لسرنة 17 عردد القرانون مبقتضى املشرع قّرر فقد والعقود االلتزامات جملة يف أما -41

 مررن املررربم الشررةل عقررد لصررحة يشرررت  الررذي 831 الفصررل إلةرراء 2000 فربايررر/شرربا  7 املررؤر 
 املنجرررز العقرررد فسرررخ حرررق لررره كررران الرررذي زوجهرررا طررررف مرررن فيررره اا مرخصررر يكرررون أن املررررأة قبرررل
 . رضاه دون
 بضرمان املتعّلقرة الدولية االتفاقيات جممل على تون  صادق  الدويل، الصعيد على أما -42

 االقتصررررررادية للحقرررررروق اإلمجررررررايل التحقيررررررق يف املسرررررراواة مبرررررردأ يطبررررررق كمررررررا  .(20)النسرررررراء حقرررررروق
 .والثقافية االجتماعيةو 

 الملاواة اب أ  حقيق في المح ز التقّ م -2 
 النسراء لتمكرن عمرل وخطر  آليات باعتماد والتدابري التشريعات من مجلة الدولة أقرت -43
 :التالية املؤشرات خالل من ذلك ويربز امليادين مجي  يف املشاركة يف حقهن ممارسة من
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 مرن 2014 سرنة 763 القضراة النسراء عردد بلر : القضاوية السلطة داخل املرأة حضور 
  ؛اا قضاوي اا ملحق 199 مجلة من 110 النساء القضاة ملحقي عدد وبل  1951 مجلة

 جملرر  يفيف املاوررة  5.11 مررن املرررأة متثيررل معرردل ارتفرر : التشررريعية السررلطة داخررل املرررأة 
 اجملل  يفيف املاوة  29.95 وإىل 2009 سنةيف املاوة  22.8 إىل 1999 سنة النوا 
 امللحررق انظررر) .2014 سرنة الشررع  نرروا  جمللر يف املاوررة  31 وإىل التأسيسرري الروطين
 ؛(01 عدد

 داخرليف املاوة  32 نسبة املرأة متثيل معدل بل : واحمللية اجلهوية اهليئات يف املرأة حضور 
 2005 سررنة البلديررة اجملررال  داخررل املرررأة حصررة وبلةرر  2007 سررنة اجلهويررة اجملررال 
 ؛يف املاوة 27.7 نسبة

 الوظيفيرررة اخلطرر  مررنيف املاوررة  23.6 املرررأة تشرررةل: العموميررة الوظيفررة يف املرررأة حضررور 
  .2007 سنة

 ا نمرررا  علررر  التغلّررر  وسياسرررات  شررر يعات علررر  وأثررر   الجرررنس نرررو  إلررر  يلرررتن   قيررريم -3 
 التقلي ية الثقافية

الوطنيرة إلدمراج النروع االجتمراعي  االسررتاتيجية"وضر   2008ّت يف تون  خالل سرنة  -44
يشررهد  مل أّن هررذا التوّجرره إال من أجررل تشررخي  الواقرر يف السياسررات العامررة والتخطرري  والربجمررة"

 .اا تقدم
ويف إطرررار القضررراء علرررى الصرررور النمطيرررة والنظررررة الدونيرررة للمررررأة، واسرررتجابة للتوصررريات  -45

مركررز قررام  بوضرر  آليررة ملتابعررة صررورة املرررأة يف اإلعررالماملناديررة  1995املتمخضررة عررن مررؤمتر بيجررن 
حرول صرورة املررأة  1999البحوث والدراسات والتوثيرق واإلعرالم حرول املررأة بدراسرة علميرة سرنة 

للمرررأة يف اجملتمرر  التونسرري، متخضرر  عنهررا  اا يف وسرراول اإلعررالم لتحديررد الصررورة املتداولررة إعالميرر
 اجملموعررة قامرر  كمررا  .(21)ملعاجلررة هررذه الظرراهرة السررلبيةنترراوج وتوصرريات رفعرر  للجهررات املعنيررة 

 2013 سرنة بدراسرة بترون  للحريرات الوطين واجملل  تون  نساء وحتالف اإلعالم لرصد العربية
 .(22)التونسي اإلعالم يف املرأة صورة حول
أهّنررا  إال اإلعاقررة ذواتتوجررد سياسررة خاصررة للعنايررة بالنسرراء  ال وجترردر اإلشررارة إىل أنّرره -46

 ونساء على قدم املساواة. ختض  لالمتيازات املمنوحة للمعوقن رجاالا 
وكررّرس املشرررع منررذ االسررتقالل العديررد مررن اإلجررراءات علررى مسررتوى احلقرروق اإلنسررانية  -47

للمرأة ودعّم املكتسبات احملققة خاصة على مستوى جملة األحوال الشخصية واجمللة اجلزاويرة والري 
ورد ضررمن منهرراج  مبررا ّت العمررل إذ تؤكررد علررى احلررق يف احلرمررة الشخصررّية، جديرردة اا أدخلرر  قيمرر

واتفاقية القضاء علرى مجير  أشركال التمييرز ضرد املررأة. وقامر  الروزارة  1995عمل بيجن لسنة 
بالعديد مرن التردخالت والرربامج لردعم املسراواة برن اجلنسرن يف احليراة العامرة واخلاصرة وذلرك يف 

القضراء علرى مجير   باتفاقيرةريرة التونسرية علرى الربوتوكرول االختيراري امللحرق إطار مصادقة اجلمهو 
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 حزيررررررران/ 9 املررررررؤر  2008لسررررررنة  35أشرررررركال التمييررررررز ضررررررد املرررررررأة، مبقتضررررررى القررررررانون عرررررردد 
  .2008 يونيه
وطنيرة  اسررتاتيجيةوبدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان وض   2007ت يف سنة و  -48

يف إطار مقاربة تشاركية م  مجي  القطاعات احلكومية  ة عرب مراحل العمرملقاومة العنف ضد املرأ
إىل التصررردي ألشررركال العنرررف القررراوم  االسررررتاتيجيةهتررردف هرررذه واملنظمرررات واجلمعيرررات املعنيرررة. 

علررى أسرراس النرروع االجتمرراعي والتحسرري  خبطورترره ومحايررة اجملتمرر  مررن انعكاسرراته السررلبية علررى 
 4املرررأة بدرجررة أوىل وعلررى األسرررة واجملتمرر  بشرركل عررام، وتعتمررد االسرررتاتيجية يف تنفيررذها علررى 

ومتنوعررررررة، والتعبئررررررة جمرررررراالت ترررررردخل وهرررررري جتميرررررر  البيانررررررات واسررررررتخدامها، خرررررردمات مالومررررررة 
االجتماعيرررة وحتسررري  اجملتمررر  هبررردف التةيرررري علرررى مسرررتوى الّسرررلوكات واملؤسسرررات، واملناصررررة 

 لفاودة تطبيق القوانن.

أجنرز  االسرتاتيجيةللمجال األول من مكونات  اا لقلة املعطيات اإلحصاوية وتدعيم اا ونظر  -49
 2010العنرف املوجره ضرد املررأة سرنة  الديوان الوطين لألسرة والعمران البشري مسرح وطرين حرول

 امررأة 3 873وهو األول من نوعره. تكونر  العينرة التمثيليرة املسرتجوبة مرن اجملتمر  التونسري مرن 
 سنة. 64إىل  18ترتاو  أعمارهن من 

مرن النسراء صررحن أهنرن تعرضرن علرى األقرل إىل  املاوة يف 47.6أبرزت نتاوج املسح أن  -50
حياهتن. وتعترب املرأة يف املناطق الريفية األكثر عرضة من مثيلتها شكل من أشكال العنف خالل 

 اثنترنيعرين أن امررأة مرن  مرا ،املاورة يف 48.7باملنراطق احلضررية إىل العنرف جبمير  أشركاله مبعردل 
يبتعررد   رقم اليف ترون  تتعررر  علررى األقررل إىل شرركل مررن أشركال العنررف خررالل حياهتررا. وهررذا الرر

الدولية الي تقدر بتعر  امرأة من ثالث إىل العنف خرالل حياهترا. وحسر  عن املعدالت  اا كثري 
نف  الدراسة فإن منطقة اجلنو  الةريب لتون  هي املنطقة الي تتعرر  نسراؤها أكثرر مرن غريهرا 

. املاورة يف 54.7 تليهرا النسراء براجلنو  الشررقي بنسربة املاورة يف 72.2  إىل العنف مبعدل يقردر ب
وأنه كلما ارتفر   اا التعليمي للنساء فإهنن تتعرضن إىل العنف بنس  متقاربة علم وباعتبار املستوى

 أن النسررررراء الررررراليت كمرررررا  تعرضرررررها للعنرررررف، إمكانيرررررةاملسرررررتوى التعليمررررري للمررررررأة كلمرررررا اخنفضررررر  
يتعلّرق برأنواع العنرف الرذي تتعرر  لره  مرا يف أما تشتةلن تتعرضن أكثر من غريهن إىل العنف. ال

، املاورة يف 31.7برالعنف اجلسردي بنسربة  يتعلرق فيمراجل املسرح أكررب نسربة التونسيات، فقرد سر
العنررف  اا وأخررري  املاوررة يف 15.7  مث العنررف اجلنسرري ب املاوررة يف 28.9يليهررا العنررف النفسرري بنسرربة 

نفرر  السررياق، فررإن املرررأة الريفيررة تتعررر  إىل العنررف اجلسرردي  ويف .املاوررة يف 7.1  االقتصررادي ب
 يف 31.2( بنسر  تفروق املررأة يف املنراطق احلضررية )املاورة يف 16.5و املاوة يف 32.8واجلنسي )

املقابررررل تتعررررر  املرررررأة باملدينررررة إىل العنررررف النفسرررري واالقتصررررادي  ويف (.املاوررررة يف 15.3و املاوررررة
 يف 5.8و املاوررة يف 27.7( أكثررر مررن مثيلتهررا باملنرراطق الريفيررة )املاوررة يف 7.8و املاوررة يف 29.5)

تتعررر  املرررأة مبنطقررة اجلنررو  الةررريب للرربالد إىل مجيرر  أشرركال العنررف بررأكرب النسرر   مرراك  (.املاوررة
، املاورررررررررررة يف 26.2 ، اجلنسررررررررررري:املاورررررررررررة يف 52.2، النفسررررررررررري: املاورررررررررررة يف 48.3)اجلسررررررررررردي: 
(. ويبقررى املسررتوى التعليمرري مررن العوامررل الرري ميكررن أن حتمرري املرررأة املاوررة يف 10.5 االقتصررادي:
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اشررتةاهلا مررن عدمرره فهررو عامررل مررؤثر لتةررري شرركل  أمررا ىل أشرركال العنررف،مررن إمكانيررة تعرضررها إ
 32.4العنف املسل  على املرأة حبي  أن املرأة العاملة تتعر  إىل العنف النفسي واالقتصرادي )

تعمرل والري تتعرّر  أكثرر إىل العنرف اجلسردي  ال ( أكثر مرن املررأة الرياملاوة يف 10.1و املاوة يف
. وبررّن املسررح أن احملرري  العرراولي هررو املكرران املاوررة يف 16.6و املاوررة يف 33.5واجلنسرري بنسرر  
املرررأة إىل العنررف أكثررر مررن أي جمررال آخررر وأن الشررريك احلميمرري ميثررل املعترردي  الررذي تتعررر  فيرره

األول مهما كان شكل العنرف املوجره ضردها ولكرن بنسر  خمتلفرة وحسر  شركل العنرف. فهري 
مررررن احلرررراالت، وعنررررف نفسرررري  املاوررررة يف 47.2ضررررحية عنررررف جسرررردي مررررن قبررررل شررررريكها يف 

من احلاالت، عنف جنسي  املاوة يف 77.9من احلاالت، عنف اقتصادي يف  املاوة يف 68.5 يف
 من احلاالت.  املاوة يف 78.2يف 
مرن احلراالت،  املاوة يف 43أما أفراد العاولة فهم مرتكبون للعنف اجلسدي ضد املرأة يف  -51

مرررن  املاورررة يف 16.7مرررن احلررراالت والعنرررف النفسررري يف  املاورررة يف 22.1والعنرررف االقتصرررادي يف 
 من احلاالت. املاوة يف 0.6احلاالت والعنف اجلنسي يف 

لكررن وأمررام هررذه األرقررام املفزعررة، فررإّن ردود أفعررال النسرراء ضررحايا العنررف خمتلفررة حيرر   -52
مررنهن أن العنررف املوجرره ضرردهن أثّررر علررى نسررق حيرراهتن اليررومي، بينمررا  املاوررة يف 56.4اعتررربت 
 يستدعي اخلو  فيه. وال منهن أن العنف أمر عادي املاوة يف 55اعتربت 

ورغررم اجلهررود املبذولررة مررن طرررف املؤسسررات احلكوميررة ومكّونررات اجملتمرر  املرردين العاملررة  -53
دمات املقدمة إىل النساء ضرحايا العنرف تبقرى أّن اخل إال يف جمال مقاومة العنف املوجه ضد املرأة

ضررئيلة وحتترراج إىل مزيررد الرردعم وإىل إرادة سياسررية أقرروى تضررمن تةيررري القرروانن اجلرراورة والتمررثالت 
 اجملتم . ويف االجتماعية املربرة لكل أشكال العنف داخل األسرة

املتدخلرررة ومكّونرررات وبالشرررراكة مررر  اهلياكرررل احلكوميرررة  اا وتعمرررل وزارة شرررؤون املررررأة حاليررر -54
اجملتمر  املرردين وبرردعم مرن املنظمررات األمميررة علررى وضر  قررانون إطرراري لتجررم كررل أشرركال العنررف 

 املوجه ضد املرأة.

 5و 4 الماد ان  
 املعاهدة أو االتفاقية قانون املصادقة القيود أو التحفظات

متوز/يوليرررررررررره  11 املررررررررررؤر  79القررررررررررانون عرررررررررردد  
1988 

وغرررررريه  اتفاقيررررة مناهضرررررة التعررررذي 
العقوبرررررة  أو مرررررن ضررررررو  املعاملرررررة

 املهينة أو الالإنسانية أو القاسية

تشررررررررررررررين  29 املرررررررررررررؤر  30القرررررررررررررانون عررررررررررررردد  
 1968الثاين/نوفمرب 

العهررررررد الرررررردويل اخلرررررراب برررررراحلقوق 
 املدنية والسياسية

 شررررررربا /فرباير 19 املرررررررؤر  02املرسررررررروم عررررررردد  
 14 املررررررررررررررؤر  550واألمررررررررررررررر عرررررررررررررردد  2011

 2011أيار/مايو 

االتفاقيرررررررة الدوليرررررررة حلمايرررررررة مجيررررررر  
 األشخاب من االختفاء القسري
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قام  الدولرة التونسرية بسرح  التحفظرات مبوجر  املرسروم 
مرررر   2011تشرررررين األول/أكترررروبر  24 املررررؤر  103عرررردد 

ت اسرررتكمال إجرررراءات  كمرررا  اإلبقررراء علرررى اإلعرررالن العرررام.
 .2014نيسان/أبريل  18سح  التحفظات بتاريخ 

متوز/يوليرررررررررره  12 املررررررررررؤر  68القررررررررررانون عرررررررررردد 
1985 

علرى مجير  أشركال  اتفاقية القضراء
 التمييز ضد املرأة

تشررررررررررررررين  28 املرررررررررررررؤر  70القرررررررررررررانون عررررررررررررردد  
 1966الثاين/نوفمرب 

االتفاقيررررررة الدوليررررررة للقضرررررراء علررررررى 
 مجي  أشكال التمييز العنصري

تشررررررررررررررين  29 املرررررررررررررؤر  30القرررررررررررررانون عررررررررررررردد  
 1968الثاين/نوفمرب 

برررررراحلقوق العهررررررد الرررررردويل اخلرررررراب 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

شررررررربا /فرباير  11 املرررررررؤر  04القرررررررانون عررررررردد  
 آذار/ 4 املرررررررؤر  568واألمرررررررر عررررررردد  2008
 2008مارس 

اتفاقيرررررة حقررررروق األشرررررخاب ذوي 
 اإلعاقة

 تشرررررين الثرررراين/ 29 املررررؤر  92القررررانون عرررردد  
 1991نوفمرب 

 اتفاقية حقوق الطفل

 6 المادة  
 العم  والت ابي  المت ذة والب ااج المعتم ة للتقليص ا  البطالةالحق في   

 وتتخرررذ ومواطنرررة، مرررواطن لكرررلّ  حرررق العمرررل" أنّ  علرررى الدسرررتور مرررن 40 الفصرررل يرررن  -55
 العرام األساسي النظام يقر كما  .واإلنصاف الكفاءة أساس على لضمانه الضرورية التدابري الدولة
 عررردم مبررردأ علرررى اإلداريرررة الصررربةة ذات العموميرررة واملؤسسرررات احملليرررة واجلماعرررات الدولرررة ألعررروان
 يرن  كمرا  .مقتضرياته خمتلرف تطبيرق يف املعتقرد أو اللرون أو العررق أو اجلرن  أسراس على التمييز

 الشرررررةل جملرررررة بتعرررررديل املتعلرررررق 1993متوز/يوليررررره  5 املرررررؤر  1993 لسرررررنة 66 عررررردد القرررررانون
 يف واملرررأة الرجررل برن التمييررز ميكرن ال: "مكرررر 5 الفصرل: اجلنسررن برن التمييررز بعردم يتعلررق فيمرا

 2010 هنايررة يف وتفاقمهررا البطالررة ومثّلرر ". هلررا التطبيقيررة والنصرروب اجمللررة هررذه أحكررام تطبيررق
 الداخليررة اجلهررات يف والتهمرري  الفقررر بتفشرري ارتبطرر  أهنررا خاصررة التونسررية للثررورة اا أساسرري اا حمرّكرر

 . الكربى باملدن احمليطة الشعبية واألحياء
 2014-1999أهم الب ااج للح  ا  البطالة في الفت ة  -1 

 التشرررةيل بررررامج: 01 عررردد جررردول انظرررر) للتشرررةيل النشررريطة الرررربامج ترررون  اعتمررردت -56
 التكرررروين تررررأمن إىل هترررردف والرررري للتشررررةيل الرررروطين الصررررندوق مرررروارد عرررررب متررررّول الرررري( النشرررريطة
 اخلاصرة املؤسسرات مسامهة تفعيل على واحلرب العمل عن العاطلن تشةيلية من للرف  التكميلي

: 02 عردد جردول انظرر) املهنيرة للحيراة لإلعرداد والتأهيرل الرتّبصات توفري خالل من اإلدماج يف
 (.اجلهات حس  املهنية للحياة لإلعداد برتبصات املنتفعون

 للتشرةيل، قطاعيّرة سياسرة وإلرسراء التشرةيل وآليرات بررامج وإصرال  مراجعرة خلطّة اا وتنفيذ -57
 حسر  الشةل طاليب تكوين إىل يهدف الذي التشةيلية حتسن صك برنامج تنفيذ يف االنطالق تّ 

 ذات املؤسسرررات إىل املوجررره التشرررةيل دعرررم صرررك وبرنرررامج مشرررخ ، شرررةل عرررر  خصوصررريات
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 بنسرربة هنرراوي وإدمرراج شررةل عقررود مبقتضررى العليررا الشررهاود أصررحا  لتشررةيل املرتفعررة املضررافة القيمررة
 وذلررك املهنيّررة للحيرراة اإلعررداد تربصررات برنررامج عررن اا ترردرييّ  التخلّرري مرر  ،يف املاوررة 70 عررن تقررلّ  ال

 . العالية املضافة القيمة ذات املشاري  يف االستثمار حنو التنمية من  تةيري يف مسامهة
 تعررررّددت واملتوّسررررطة، الصررررةرى املؤسسررررات وإحررررداث االسررررتثمار نسررررق دفرررر  إطررررار ويف -58

 انظر. )املشروع بع  وبعد قبل واملرافقة التكوين برامج بتدعيم اخلاصة املبادرة لتحفيز اإلجراءات
 املؤسسررات برراعثي مرافقررة: 04 عرردد وجرردول الصررةرى باملؤسسررات النهررو : 03 عرردد جرردول
 (الصةرى

 البنررك إلحررداث اا تبعرر واملتوّسررطة الصررةرى املشرراري  إحررداث متويررل آليررات ترردّعم  كمررا -59
 .(24)واملتوّسطة الصةرى املؤسسات متويل وبنك (23)للتضامن التونسي

 والتشررةيل املهررين التكرروين وزارة تعمررل الصررةرى املؤسسررات إحررداث نسررق دفرر  إطررار ويف -60
 املشررررتكة املبرررادرات لررردعم والتضرررامنّية االجتماعيرررة املؤسسرررات بإحرررداث اجملرررال هرررذا تطررروير علرررى

 تّ . و املهرين التكروين وخريري العليرا الشهاود أصحا  منهم وخاّصة الشبان الباعثن عن الصادرة
 . وتعميمها وتعديلها تقييمها هبدف منوذّجية جتار  تنفيذ يف االنطالق

 واألطرررراف اهلياكرررل مجيررر  بتشرررريك للتشرررةيل وطنيّرررة اسررررتاتيجية إعرررداد 2012 سرررنة وتّ  -61
 أنّ  إىل اإلشارة وجتدر. للتشةيل وطنية لسياسة تصّور لضب  املدين اجملتم  ومكّونات االجتماعية

 التشةيل بسياسات املكّلفة الفرعية اللجنة إطار يف ومراجعة نقا  موضوع هي االسرتاتيجية هذه
 .االجتماعي العقد حماور تنفيذ إطار يف والتشةيل املهين التكوين بوزارة احملدثة املهين والتكوين

 واخترذت اجلربي العمل أشكال كلّ  ضد العمل اختيار حريّة مبدأ انتهاج تون  واصل  -62
 اإلعررالن خررالل مررن التمييررز مظرراهر كررلّ  علررى والقضرراء التشررةيل يف الفرررب تكررافؤ تضررمن ترردابري
 .الكفاءة معيار واعتماد املرتّشحن جلمي  املناظرات عن
 صراحبات مناصر  يف اا نسبي اا ضعيف يزال ال اإلناث متثيل فإنّ  املبذولة اجلهود مجي  رغم -63

 ترون  يف البشررية التنميرة تقريرر برّن و  اخلراب حلسراهبن يعملرن الراليت املهرن صاحبات أو األعمال
 العاملرة اليرد من فق املاوة  يف 6.5) يشكلن واملتوسطة الصةرية الشركات يف املهن صاحبات أن

 العاملرة اليرد مناملاوة  يف 20.6) األعمال أصحا  الذكور نسبة من بكثري قلّ أ وهذا ،(النساوية
 مرن والرفر  الفقرر تأنير  مرن للحرد عمرل برنامج وض  2012 سنة تّ  اإلطار هذا ويف (.الرجالية
 الصرررةرى الفالحيرررة املشررراري  إحرررداث جمرررال يف التقنيرررة مهرررارهتن بتطررروير الريفيرررات النسررراء قررردرات

 مشررراري  ومتويرررل االقتصرررادية الررردورة يف وإدمررراجهن الرررذايت تشرررةيلهن يررردعم مبرررا فيهرررا، والتصررررف
 . اجلهة وخصوصيات تتماشى صةرى
 وزارة برن إطاريّرة اتفاقيّرة إبررام 2014 سرنة تّ  الشرةل، سروق يف املررأة مشاركة وملضاعفة -64

 املرررأة لرردى اخلاّصررة املبررادرة لتحفيررز واألسرررة املرررأة لشررؤون الدولررة وكتابررة والتشررةيل املهررين التكرروين
 هلرا والري التعراوين االجتمراعي لالقتصراد اجلديردة األشركال ذات مؤسسات بع  على بالتشجي 

 .اجلهة خبصوصيات صلة
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 باألشررخاب بررالنهو  املتعلررق (25)الترروجيهي القررانون أحكررام ضررمن املشرررّع كررّرس كمررا -65
 أيّ  برردون العموميرة بالوظيفرة االنتردا  أو الشرةل علررى احلصرول يف الفئرة هرذه حرق اإلعاقرة ذوي
 . اإلعاقة بسب  أو إقصاء
 2012 سرررنة تّ  عمرررل، علرررى احلصرررول يف اإلعاقرررة ذو الشرررخ  حبرررق ترررون  مرررن اا ووعيررر -66

 اإلعاقرررة ذوي لألشرررخاب العمرررومي القطررراع يف املخصصرررة االنتررردابات مرررنيف املاورررة  1 ختصررري 
 مرررن اإلجرررراء هرررذا ومّكرررن. االجتماعيرررة الشرررؤون وزارة إشرررراف حتررر  وطرررين مسرررتوى علرررى وتنجرررز
 ختصري  إلزاميرة علرى القرانون مرن 30 الفصرل ن ّ  كما  .إعاقة ذو شخ  850 حوايل تشةيل
 الري اخلاصرة املؤسسرات بكرل العمرل مراكرز منيف املاوة  1 عن تقل ال مبا الفئة هذه لفاودة نسبة
 باملؤسسات التشةيل نسبة وبلة  اإلعاقة، ذوي األشخاب لفاودة فوق فما عامل 100 تشةل

 حررررن يف تشررررةيلهم الواجرررر  اإلعاقررررة ذوي عرررردد مررررنيف املاوررررة  90 النسرررربة هبررررذه امللزمررررة اخلاصرررة
  .(26)العمومية واملنشآت باملؤسساتيف املاوة  98 بلة 
. (27)املباشرر التشرةيل تعرّذر حاالت يف التشةيل ببداول العمل مرة ألّول املشرع أقرّ  كما -67

 لفاورردة امتيررازات ُأسررندت اإلعاقررة، ذوي انترردا  علررى اخلاصررة املؤسسررات تشررجي  علررى وعمررالا 
 .(28)اخلاب القطاع مؤسسات

 تشرررررةيل إلزاميرررررة تطبيرررررق خيرررررالف مرررررن لكرررررل عقوبرررررات علرررررى الشرررررةل جملرررررة نصررررر  كمرررررا -68
 .العود صورة يف تضاعف مالية خطية يف تتمثل اإلعاقة ذوي األشخاب

 ملرررزم العمرررل صررراح  فرررإن شرررةل، حرررادث عرررن ناجترررة بإعاقرررة العامرررل إصرررابة حالرررة ويف -69
 إعاقتره، وخصوصريات ومؤهالتره يتماشرى شراغر آخرر مركرز يف تعيينره أو األصرلي مركزه يف بإبقاوه
 حسررر  التقاعرررد علرررى املصرررا  العامرررل إحالرررة يرررتم العمرررل مواصرررلة عرررن املطلرررق العجرررز حالرررة ويف

 .العمل هبا اجلاري الرتاتي 
 ذوي األشرخاب لتشرةيل خصوصي برنامج بوض  2004 سنة منذ تون  بادرت كما -70

 حتسيسرررية قوافرررل تنظررريم إطررراره يف تّ  اإلعاقرررة، جمرررال يف العاملرررة اجلمعيرررات مررر  بالتعررراون اإلعاقرررة
 مشررراري  ومتويررل املؤسسررات مرر  شررةل عقرررود وإبرررام اإلعاقررة ذوي األشررخاب مبررؤهالت للتعريررف
 .عملهم ملواق  تنقلهم لتيسري تعويضية آالت وإسنادهم لفاودهتم، خاصة
 املتدخلرة األطرراف مجير  من تتكّون اجلهات مستوى على مشرتكة فنية جلنة إحداث وت -71
 الشرررةل بسررروق املتاحرررة التشرررةيل فررررب الستكشررراف اإلعاقرررة ذوي األشرررخاب تشرررةيل جمرررال يف

 2 500 عررن يقررار  مررا تشررةيل مررن 2004 سررنة منررذ مّكنرر و  الشررةل طلبررات علررى واالطررالع
 .إعاقة ذي شخ 

 قبرل مرن ينجرز برنامج إحداث تّ  اإلعاقة، ذوي األشخاب تشةيل قابلية تعزيز إطار يف -72
 خلصوصررياهتم املالوررم املهررين التكرروين مررن الفئررة هررذه لتمكررن اإلعاقررة جمررال يف العاملررة اجلمعيررات
 وخُيصرر . شررةل علررى للحصررول يررؤهلهم ممررا هبررا يقطنررون الرري باجلهررة الشررةل سرروق وحلاجيررات

 عرن فضرالا  املهرين للتكروين القطاعيرة براملراكز التكروين مواطن منيف املاوة  3 نسبة اإلعاقة حلاملي
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 التسررجيل عليرره يتعررذر مررن لكررل اخلاصررة الرتبيررة ومراكررز املختصررة باملؤسسررات التأهيليررة اخلرردمات
 ت اإلعاقة، ذي الشخ  استقاللية حتقيق يف اخلاصة املشاري  وألمهية. للتكوين العادية باملنظومة

 الرروطين الربنررامج ذلررك يف مبررا الشرررحية هررذه لفاورردة الصررةرى املشرراري  لتمويررل اآلليررات عديررد ترروفري
 مبوجبرره يررتم والررذي العمررل علررى والقررادرين املعرروزين اإلعاقررة ذوي لألشررخاب الرررزق مرروارد لبعرر 
 لفاورردة رزق مرروارد خلررق برنررامج: 05 عرردد جرردول انظررر) .اا سررنوي مشررروع 700 حرروايل متويررل

 (.العمل على القادرين اإلعاقة ذوي األشخاب
 لتمويررررل القرررررو  علررررى احلصررررول بأولويررررة اإلعاقررررة ذوي األشررررخاب متتّرررر  إىل باإلضررررافة -73

 متويررل نسرربة بلةرر  حيرر  التنمويرة واجلمعيررات للتضررامن التونسرري البنرك قبررل مررن صررةرى مشراري 
 .املسندة املشاري  مجلة منيف املاوة  3.8 الفئة هلذه املشاري 

 إعادة إدااج العما  الملّ في  -2 
 الوقاويرررة الرررربامج مرررن مجلرررة تررروفري خرررالل مرررن املهنيرررة اإلحاطرررة دعرررم علرررى ترررون  عملررر  -74

 وتةطيرررة مرررنح شررركل يف اجتماعيرررة إحاطرررة مرررن املسرررّرحن العمرررال متكرررن إىل إضرررافة والعالجيرررة،
 يف اإلدمررراج بإعرررادة املنتفعرررون: 06 عررردد جررردول انظرررر. )التسرررريح تررراريخ مرررن سرررنة طيلرررة صرررحية
 (.النشيطة احلياة
منح املشررّع للعملرة الرذين فسرخ  عقرود شرةلهم ألسربا  اقتصرادية حرق األولويرة  كما -75

لإلجرراءات القانونيرة  اا يف التشةيل حس  شرو  التأجري الي كانوا ينتفعون هبا عند طردهم وطبقر
وذلك يف صرورة قيرام املؤسسرة بانتردا  عملرة مرن نفر  الصرنف املهرين. ويرري العمرل هبرذا احلرق 

 ن تاريخ الطرد.بداية م عام طيلة
ترون   اعتمردتولتثبي  العّمرال املهرّددين برالطرد ألسربا  اقتصرادية يف مرواطن عملهرم  -76

يضررمن جررودة اخلرردمات املسررداة  مبررا إجررراء التكرروين املسررتمر للرفرر  مررن مسررتوى الكفرراءات املهنيررة
 ويؤمن دميومة واستمرارية املؤسسات االقتصادية.

 ثام  والتغطية االجتماعية للعاالي  في آالعم  في التجامة الموازية و  -3 
 الثمانينرات بدايرة منذ برزت واجتماعية اقتصادية ظاهرة والتهري  املوازية التجارة تشّكل -77

 الظرراهرة تعميرق يف والروطين اإلقليمري االنتقرايل الوضر  وتسرب . األخررية الفررتة يف توسرع  لكنهرا
 مررن واالجتماعيررة االقتصررادية احلقرروق إعمررال علررى وسررلبيات أثررر املرروازي ولالقتصرراد. وانتشررارها

 عرن لألطفرال املبكرر واالنقطراع املسرتهلك وسرالمة الصرحة وهتديرد احليوانيرة برالثروة اإلضررار بينها
 هررررذه يف التباحرررر  االقتصررررادي احلرررروار فعاليررررات ضررررمن 2014أيار/مررررايو  يف ت وقررررد. الدراسررررة
 . املوازية التجارة واحتواء التهري  ملكافحة خطة الدولة اعتمدت وجملاهبتها. الظاهرة

 كامررررل يف وتوعويررررة حتسيسررررية حبمررررالت القيررررام يف يتمثررررل عمررررل برنررررامج وضرررر  ت كمررررا -78
 املهيكلة غري واألنشطة احلرف، وأصحا  العمال لدى الشةل متفقدي طرف من البالد جهات

 أنظمرة إحردى يف االخنررا  علرى حرّثهم عررب املرنظم االقتصراد إىل انتقاهلم على املساعدة أجل من
 مظلررة وتوسرري  االجتماعيررة العدالررة لتحقيررق شرراملة مقاربررة إقرررار إطررار ويف .االجتمرراعي الضررمان
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 الرعايررة مررن مررواطن كررلّ  سررتمكن االجتماعيررة احلمايررة منظومررة إصررال  نّ إفرر االجتماعيررة التةطيررة
 .املنّظم غري القطاع يف العاملن األشخاب ذلك يف مبا املالومة الصحية والتةطية االجتماعية

 التعلفي الط د ض  للحماية القانونية ال مانات -4 
 1994 سررررني مراجعتهررررا عنررررد خاصررررة الشررررةل مبجلررررة قانونيررررة ضررررمانات عرررردة إدراج ت -79
 الطررررد، تسرررتدعي الررري الفادحرررة األخطررراء مجلرررة علرررى يرررن  الرررذي 14 الفصرررل بتنقررريح 1996و

 267 والفصرررررررل وفنيرررررررة، اقتصرررررررادية ألسررررررربا  الطررررررررد اإلجرررررررراءات حيررررررردد الرررررررذي 21 والفصرررررررل
 الطررد نسربة تراجعر  الفصرل هرذا تطبيرق منرذ. و النقرابين النوا  ليضم بتوسيعه( 2007 تنقيح)

 الرري املاليررة التعويضررات خررالل مررن اا تعسررفي املفصررول العامررل محايررة املشرررع أقررر كمررا  .كبرررية بصررفة
 .الشةل عقد طبيعة حس  التعويضات وختتلف. به الالحق للضرر اا جرب  للعامل املؤجر يدفعها

 7 المادة  
 الحق في التمت  بش و  عم  عادلة وا ضية  
 الح  الو ني ا دن  لألجوم -1 

 لألطررراف ميكرن ال أدىن أجرر ضرب  يرتم" أنره علرى الشرةل جملرة مرن 134 الفصرل يرن  -80
 املضمون الفالحي األدىن األجر إىل الدنيا األجور تنقسم". عنه يقل أجر على تتفق أن املتعاقدة
 .املهن ملختلف املضمون األدىن واألجر
 املنظمرات مر  التشراور بعرد احلكومرة روري  يصردره برأمر الردنيا األجرور هذه حتديد ويتم -81

 عمليررة خررالل االعتبررار بعررن األخررذ ويقرر  ،(29)متثرريالا  األكثررر والعمررال العمررل ألصررحا  النقابيررة
 علررى للمحافظررة وذلررك واألداءات اخلررام الرروطين النرراتج منررو ونسرربة املررايل التضررخم نسرربة التفرراو 
 .األدىن األجر تتقاضى الي العمال لفئة الشراوية املقدرة
 .اليررررروم يف عمرررررل سررررراعات 9 مقابرررررل املضرررررمون الفالحررررري األدىن األجرررررر حتديرررررد ويرررررتم -82
 تطررّور: 01 عرردد جرردول انظررر) .اا شررهري حتديررده فيررتم املهررن ملختلررف املضررمون األدىن األجررر أمررا

  (.املضمون األدىن األجر

 والصرررناعي الفالحرري القطرراعن يف املضررمون األدىن األجرررر يف الرتفيرر  مبرردأ إلقرررار اا وتبعرر -83
 ملختلررف املضررمون األدىن برراألجر اخلالصررون سيتقاضررى ،2014/مررارس آذار شررهر هنايررة خررالل
 دينراراا  302 751و األسبوع يف عمل ساعة 48 لنظام بالنسبة ديناراا  348 096: شهرياا  املهن

 .األسبوع يف عمل ساعة 40 لنظام بالنسبة

 11 608 مقابررل اليرروم يف اا دينررار  12 304 سرريبل  فإنرره املضررمون، الفالحرري األدىن األجررر أمررا -84
 هرذه سرح  سريتمّ  كمرا  .عرامالا  ألف 280 حوايل اإلجراءات هبذه ينتف  أن املنتظر ومن. سابقاا 
 تسراوي بنسربة االجتمراعي للضرمان الروطين للصرندوق العرام النظام يف التقاعد جرايات يف الزيادة
 جبرايرة ومنتفر  متقاعرد ألرف 613 حروايل علرى اإلجرراء هذا وينسح . األدىن األجر تطور نسبة
  .2014أيار/مايو  غرّة من بداية
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 يف املباشرررين املرتبصررن وضررعية تسرروية إقرررار تّ  اهلرر ، العمررل آليررات ملررف خيرر  وفيمررا -85
 وضرعيتهم بتسروية العليرا الشرهادات حراملي تنفيرل مر  سرنوات مخر  مردى علرى 16 اآلليرة إطار

 1 972 مرررنهم 21 387 بالتسررروية للمعنيرررن اجلملررري العررردد بلررر  وقرررد. (30)األوىل السرررنة خرررالل
 .عليا لشهادة حامل غري 19 415و عليا لشهادة حامل

 ضمان ظ و  العم  لجمي  العما  -2 
 اآلن حررردّ  إىل وصرررادق  الدوليرررة العمرررل منظمرررة إىل 1956 سرررنة منرررذ ترررون  انضرررّم  -86
 يف األساسررررية برررراحلقوق املتعّلقررررة الثمانيررررة االتفاقيررررات بينهررررا مررررن دوليررررة عمررررل اتفاقيررررة 61 علررررى
 .(31)العمل
 ،(32)الردويل العمل مكت  طرف من احلوكمة اتفاقيات من اتفاقيتن على صادق  كما -87

 املروارد تنميرة يف املهرين والتردري  التوجيره دور بشرأن 142 رقم االتفاقية على املصادقة إىل إضافة
 .اإلعاقة ذوي األشخاب وتشةيل املهين التأهيل بشأن 159 رقم الدولية العمل واتفاقية البشرية

 ساعات العم  اإلضافي -3 
 النسررر  حسرر  فيرره اا مرفعرر للسرراعة األساسرري األجررر علررى اا اعتمرراد السرراعات خررالب يقرر  -88
 عمرل ألنظمرة بالنسبة ،يف املاوة 75: األسبوع يف ساعة 48 الوق  كامل عمل لنظام بالنسبة: التالية
يف املاوررة  50و 48 السرراعة حرردود إىليف املاوررة  25: األسرربوع يف سرراعة 48 عررن تقررل الوقرر  كامررل
 زيررادة فتقرر  الفالحرري النشررا  يف أمررا .اجلزورري الوقرر  عمررل ألنظمررة بالنسرربةيف املاوررة  50و ذلررك، بعررد
 .اليومية املدة عن الزاودة العمل لساعات بالنسبةيف املاوة  25 قدرها العادي األجر عن

 اإلجازات الم فوعة ا ج  -4 
 وتررن  األجررر املدفوعررة اإلجررازات الشررةل جملررة مررن 133 إىل 112 مررن الفصررول تررنظم -89
 يروم حبسرا  حتسر  املرؤجر يتحملهرا األجر خالصة رخصة عام كل يستحق عامل كل أن على
 بالنسررربة .اا يومررر عشررر مخسرررة للرخصرررة اجلمليررة املررردة تتجرراوز أن دون عمرررل شرررهر كررل عرررن واحررد
 تتجررراوز ال أن علرررى عمرررل شرررهر كرررل عرررن بيرررومن حتتسررر  اا عامررر 18 دون سرررّنهم الرررذين للعملرررة
 عررن ونصررف بيرروم حتسرر  اا عامرر 21و 17 بررن سررّنهم ترررتاو  الررذين للعملررة بالنسرربة .اا يومرر ثالثررن
 والعطرررل األعيررراد أليرررام بالنسررربة أمرررا .اا يومررر عشرررر اثرررين املررردة تتجررراوز ال أن علرررى عمرررل شرررهر كرررل

 مر  العمرل فيها يبطل الي األعياد أيام أنّ  على الشةل جملة من 107 الفصل ن  فقد اخلالصة،
 مرررن 20 الفصرررل حررردد اإلطرررار هرررذا ويف .املشررررتكة باالتفاقيرررات أو برررأمر تضرررب  األجرررور خرررالب
 نشررا  توقيررف األيررام هررذه إسررناد عررن ينررتج أن ميكررن وال .األيررام هررذه اإلطاريررة املشرررتكة االتفاقيررة
 الوظيفرررة ألعرروان العرررام األساسرري النظرررام يررنظم كمررا  .(33)متتاليرررة سرراعة 48 تفررروق ملررّدة املؤّسسررة
 سربوعأ كرل عرن بيروم اسررتاحة بعطل العمومي العون ينتف  حي  األجر املدفوعة العطل العمومية

 .منجز عمل سنة كل عن بشهر وعطلة منجز عمل
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 التوفيق بي  الحياة المدنية والحياة ا س ية -5 
 األسرررررية، واحليرررراة املهنيررررة احليرررراة بررررن للتوفيررررق األمومررررة حبمايررررة التونسرررري القررررانون اهررررتم -90
 واقتضررررى. العاملررررة األم محايرررة حررررول أحكرررام املشرررررتكة االتفاقيرررات ويف الشررررةل جملرررة يف وردت إذ

 مرة كل متديدها ميكن اا يوم 30 مدهتا بعطلة الوالدة مبناسبة املرأة تتمت  أنّ  اجمللة من 64 الفصل
 ذات منهمرا كرل اليوم يف راحتن يف احلق هلا كما  .طبية بشهادات تربيره شر  اا يوم 15 قدره مبا

 . (34)أشهر تسعة طيلة طفلها إرضاع من لتتمكن العمل، أثناء ساعة نصف
 أطررول ملرردة والدة عطلررة مررن العاملررة املرررأة القطاعيررة املشرررتكة االتفاقيررات بعررض ومكنرر  -91
 الرروالدة عطلررة طيلررة تتمترر  العاملررة املرررأة أنّ  إىل اإلشررارة وجترردر. اجمللررة مررن 64 الفصررل اقتضرراه ممررا

 األجرررر ثلثررري" االختيررراري بالنظرررام يتعلرررق فيمرررا. )العمرررل بررره اجلررراري للتشرررري  اا طبقررر الوضررر  مبنحرررة
 (.3 املادة انظر" العام بالقطاع

 الملاواة في ا ج  بي  ال ج  والم أة -6 
 منظمررة اتفاقيررة ومنهررا للمسرراواة املكرسررة الدوليررة االتفاقيررات كررل علررى تررون  صررادق  -92

 .القيمة بنف  للعمل األجر يف باملساواة املتعلقة 100 عدد الدولية العمل
 علررى الشررةل جملررة يف بالتنصرري  العمررل جمررال يف واملرررأة الرجررل بررن املسرراواة تكررري  وتّ  -93
 الشررةل جوانرر  كافررة تةطرري والرري اجمللررة أحكررام تطبيررق يف واملرررأة الرجررل بررن التمييررز عرردم مبرردأ

 تضرررّمن  كمرررا  ،(مكررررر 5 الفصرررل) الشرررةل عقرررد وفسرررخ العمرررل وظرررروف والترررأجري كاالنتررردا 
 والرتسرريم العمررل فرررب يف واملرررأة الرجررل بررن باملسرراواة تتعلررق اا أحكامرر اإلطاريررة املشرررتكة االتفاقيررة
 (.11 الفصل) واألجر
 متفقردو يقروم اخلراب، القطاع يف االقتصادية املؤسسات إىل التفقد بزيارات القيام وعند -94

 للجنسرن بالنسربة هلرا املقابلرة واملرنح واألجرة املؤسسة عملة لكل املهنية الصفة يف بالتثب  الشةل
 داخرل واملررأة الرجرل برن التمييرز عردم ضرمان يرتم وبرذلك الفعليرة، األقدميرة حسر  ورجاالا  نساء

 حماضررر حتريرر التفقديرة أعروان يتروىل الشرةل لقرانون خروقرات أو إخرالالت معاينرة وعنرد. املؤسسرة
 خرالب عردم ميثرل كمرا  العمرال، حقروق انتهاك قضايا يف للب  احملكمة على وعرضها الةر  يف

 انظرررر. )القرررانون عليهرررا يعاقررر  جرميرررة املعتمرررد القرررانوين األجرررر رجرررالا  أو امررررأة كررران سرررواء العامرررل
 (.الشةل تفقدية ألعوان املتابعةو  التفقد زيارات: 02 عدد جدول
 احملليرررة واجلماعرررات الدولرررة ألعررروان العرررام األساسررري النظرررام فرررإن العرررام، القطررراع يف أمرررا -95

 يكررس إذ األجرر يف والرجرل املررأة برن املساواة يضمن اإلدارية الصبةة ذات العمومية واملؤسسات
 االمتيرررازات مررن والعديررد العمررل إجنرراز بعررد مرترر  يف املوظررف حررق النظررام هررذا مررن 13 الفصررل
 واملسرررتوى األقدميرررة شررررو  حسررر  األجرررر ويسرررند بررراجلن  مرتبطرررة اعتبرررارات أيرررة دون األخررررى
 .واملردودية واجلدوى واملهارات والكفاءة التعليمي
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  ج يم التح ش الجنلي في اكان العم  -7 
 أشرهر سرتة مردة بالسرجن يعاقر " أنره علرى اجلزاويرة اجمللة من مكرر 226 الفصل ين  -96

 باإلشرارة العامة اآلدا  أو احلميدة األخالق على اا علن يعتدي من كل دينار ألف قدرها وخبطية
 يررم الفصل هذا أن اإلشارة وجتدر". باحلياء خيل بوجه الةري مضايقة إىل اا علن يعمد أو القول أو

 التونسرري القررانون خيررول. و خارجرره أو العمررل مكرران يف الشررخ  ضررد صرردر جنسرري حتررر  كررل
 انظرر. )لره احلاصرل للضرر اا جرب  بتعويضات املطالبة شخصه يف جنسي حتر  من تضّرر من لكل

 (.اجلنسي التحر  يف القضايا عدد: 03 عدد جدول
 والصحية في اكان العم الظ و  اآلانة  -8 

 ظررروف يف العمررل يف احلررق ومواطنررة مررواطن لكررل" أنرره الدسررتور مررن 40 الفصررل يررن  -97
 ".عادل وبأجر الوقة
 334 إىل 289 مرن بالفصرول املهنيرة والسرالمة الصرحة جمرال الشرةل جملرة نظم  كما -98

 اخلطرررررررررة باملؤسسررررررررات خاصررررررررة إجررررررررراءات وبوضرررررررر  للشررررررررةل الطرررررررريب التفقررررررررد سررررررررلك بإحررررررررداث
 أمراكن يف وصرحية آمنرة ظروف لتوفري ترتيبية نصوب عدة إصدار وت. واملزعجة بالصحة واملخلة
 .(35)العمل
: رويسررية حمرراور ثالثررة علررى اشررتمل املهنيررة األخطررار يف للتصررّرف وطررين برنررامج وضرر  وت -99
 والنهررو  املهنيررة الصررحة خبرردمات والنهررو  الشررةل طرر  جمررال يف العاملررة اليررد تةطيررة يف الرفرر 

 انظرر. )واخلطررة القاتلرة خاصرة الشرةل حروادث مرن والتقلري  املؤسسرات داخرل املهنيرة بالسالمة
 (.املهنية واألمرا  الشةل حوادث حول معطيات: جدول 03 عدد امللحق
 خرررررررالل الشرررررررةل طررررررر  جمرررررررام  لفاوررررررردة الرررررررربامج عقرررررررود إبررررررررام ت اإلطرررررررار هرررررررذا ويف -100
 تركيرز علرى ومسراعدهتا والفنيرة الطبيرة باملعردات اجملرام  جتهيز من مكن  2011-2009 الفرتة

 وتنظررريم العاملرررة والفنيرررة الطبيرررة اإلطرررارات تكررروينو  الصرررناعية املنررراطق بررربعض ثابترررة طبيرررة وحررردات
 .اإلنتاج أطراف لفاودة وإعالمية حتسيسية أنشطة

 الفنيرررة واإلطرررارات الشرررةل أطبررراء لفاوررردة والفنيرررة الطبيرررة األدلرررة مرررن مجلرررة إعرررداد ت كمرررا -101
 والسررالمة الصررحة جمررال يف اخلرردمات حتسررن مررن ميكررن مبررا الشررةل طرر  ومصرراح مبجررام  العاملرة
 . املهنية
 تيسرري 2009آ /أغسرط   12 املرؤر  2009 لسرنة 2344 عدد األمر مبقتضى وت -102
 مشراري  لتمويرل املرر  على للتأمن الوطين الصندوق قبل من ومنح قرو  على احلصول شرو 
 .عمال 10 دون تشةل الي املؤسسات لفاودة ميسرة بشرو  املهنية والسالمة الصحة
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 8 المادة  

 الحق النقابي  
 ش و   شكي  النقابات -1 

 احلررق ومحايررة النقابيررة احلريررة بشررأن 87 رقررم الدوليررة العمررل اتفاقيررة علررى تررون  صررادق  -103
 اتفاقيرررةو  اجلماعيرررة واملفاوضرررة التنظررريم حرررق بشرررأن 98 رقرررم الدوليرررة العمرررل اتفاقيرررة وعلرررى النقرررايب
 علرررى باملصررادقة النقررايب احلرررق ترردعيم اا مررؤّخر  ت. و العّمرررال ممثلرري بشررأن 135 رقرررم الدوليررة العمررل
 واالتفاقية الدولية العمل معايري جمال يف الثالثية املشاورات بشأن 144 رقم الدولية العمل اتفاقية
 تنميرررررة بشرررررأن 154 رقرررررم واالتفاقيرررررة العموميرررررة الوظيفرررررة يف العمرررررل عالقرررررات بشرررررأن 151 رقرررررم

 .اجلماعية املفاوضات
 242 الفصرول خاصة الشةل جملة أحكام إىل إليها واالنضمام النقابات تكوين وخيض  -104
 فالتشررري  العموميررة، السررل  مررن مسرربق ترررخي  أي إىل النقابررات تكرروين خيضرر  وال .257 إىل

 ومتررارس النقابررة، بتكرروين العموميررة السررل  إعررالم إىل هترردف إجررراءات سرروى يشرررت  ال التونسرري
 وقاومررررة للنقابررررة األساسرررري القررررانون إيررررداع مبجررررّرد نشرررراطها العمررررل وأصررررحا  العمررررال منظمررررات
 .النقابة مقر هبا الي املعتمدية أو الوالية مركز إىل باإلدارة املكلفن األشخاب

 العموميرة الوظيفرة أعروان فيهرا مبا العاملة الفئات ألغل  به معرتف النقايب احلق أن كما -105
كرررانون األول/   12 املرررؤر  1983 لسرررنة 112 عررردد القرررانون مرررن 4 الفصرررل أحكرررام اقتضرر  إذ

 احملليرة العموميرة واجلماعرات الدولرة ألعروان العرام األساسي النظام بضب  املتعلق 1983ديسمرب 
 . العمومين لألعوان به معرتف النقايب احلق أن اإلدارية الصبةة ذات العمومية واملؤسسات

 الوحيردة الفئرة هرو الروطين اجلري  فرإن النقايب العمل يف للحق القانونية القيود وخبصوب -106
 النقابرات مجير  وتلترزم. الدسرتور مرن 36 للفصرل اا طبقر النقرايب العمرل ممارسة حقها من لي  الي

 .العنف ونبذ املالية والشفافية والقانون الدستور بأحكام املكونة
 تكروين/ينراير الثاين كرانون 14 ثرورة بعرد شهدت النقابية الساحة أن إىل اإلشارة وجتدر -107

 لربعض مسرتقلة نقابية منظماتو  هلا التابعة النقابية اهلياكل وعديد جديدة نقابية مركزية منظمات
 .القطاعات أو املهنية األصناف

 آليات المفاوضات الجماعية -2 
 مسررررتوياهتا خمتلررررف علررررى اجلماعيررررة املفاوضررررة بشررررأن اا أحكامرررر الشررررةل جملررررة تتضررررمن ال -108

 . االجتماعية األطراف التفاق اا خاضع تنظيمها يزال وال (.والوطين القطاعي واملستوين املؤسسة)
 الرري االجتمرراعي العقررد وثيقررة علررى اإلمضرراء 2013/ينرراير الثاين كررانون 14 بترراريخ ت -109
 التونسرري واالحتراد للشرةل التونسرري العرام واالحتراد احلكومررة برن" االجتمراعي الدسررتور" مبثابرة تعرد

 املكّلفررة اللجرران أعمررال بررانطالق العقررد هررذا تفعيررل وت التقليديررة والصررناعات والتجررارة للصررناعة
 .االجتماعي بالعقد الواردة احملاور بتنفيذ
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 للحررررروار وطرررررين جملررررر  بإحرررررداث االجتمررررراعي احلررررروار مأسسرررررة علرررررى االتفررررراق تّ  كمرررررا -110
 التشرررري  احررررتام مررردى ورصرررد العرررام االجتمررراعي املنرررا  متابعرررة مشرررموالته أهرررم مرررن االجتمررراعي
 العالقرررة ذات واالجتماعيرررة االقتصرررادية باملسررراول اا تلقاويررر يتعهرررد أن للمجلررر  وميكرررن االجتمررراعي

 . املختصة اجلهات إىل بشأهنا مقرتحات وتقدم املهنية والعالقات بالشةل
 في اإلض ابالحق  -3 

 احلررق هرذا ينطبرق وال .مضرمون اإلضررا  حررق" أن علرى الدسرتور مرن 36 الفصرل نر ّ  -111
 376 مررن الفصررول وحررددت". والديوانررة الررداخلي األمررن قرروات يشررمل وال الرروطين اجلرري  علررى
 حررىت العمررل عررن الصررد أو إضرررا  يف للرردخول واإلجررراءات الشرررو  الشررةل جملررة مررن 390 إىل

 العماليرة املنازعرة موضروع عرر  ير  إذ شررو  إىل اإلضررا  حرق ممارسة وختض  .اا قانوني يكون
 طررريف ترضرري حلررول إيرراد قصررد للمؤسسررة االستشررارية احلرروار هياكررل علررى نشرروهبا قبررل اجلماعيررة

 الشرةل تفقديرة وإىل األعمرال أصرحا  إىل أيرام بعشررة تنبيه اإلضرا  يسبق أن ي  كما  .النزاع
 تتضررمن وأن بررالبلو  اإلعررالم مرر  الوصررول مضررمونة رسررالة شرركل يف التنبيرره هررذا يكررون أن علررى
 مرن اإلضررا  قرار على املصادقة تتم أن ي  كما  .وسببه ومّدته وتارخيه اإلضرا  ملكان اا حتديد
 مينرررر  الشررررر  وهررررذا. القانونيررررة صرررربةته يفقررررد ال حررررىت للعّمررررال، املركزيررررة النقابيررررة املنظمررررة طرررررف

 تسروية أجرل مرن التصراح مبحاولرة الرابر  الشرر  ويتعلّرق. النقرايب اإلطرار خارج العفوية اإلضرابات
 (.08 املادةملحق  انظر). الطرفن بن النزاع

 9 المادة  

 الحق في ال مان االجتماعي  
 أنظمة ال مان االجتماعي -1 

 االجتماعيررة التةطيررة يف احلررق تضررمن" الدولررة أن 2014 دسررتور مررن 38 الفصررل نرر ّ  -112
 ". القانون ينظمه ما طبق
 واحليطررررررة للتقاعررررررد الرررررروطين الصررررررندوق تررررررون  يف االجتمرررررراعي الضررررررمان قطرررررراع ويضررررررم -113

 علرررى للترررأمن الررروطين والصرررندوق 37 االجتمررراعي للضرررمان الررروطين الصرررندوق ،(36)االجتمررراعي
 .(38)املر 
 النقديررة املررنح العاوليررة، املنرراف  يف االجتمرراعي الضررمان أنظمررة توفرهررا الرري املنرراف  وتتمثررل -114
، الوفراة بعرد والبراقن والعجرز الشريخوخة جرايرة الصحية، التةطية الوفاة، أو الوض  أو املر  عند
 جردول انظرر. )املهنيرة واألمررا  الشرةل حروادث عرن الناجترة األضررار وجررب الوفاة عند املال رأس
 تطور عدد النشيطن وعدد أصحا  اجلرايات(. :01 عدد
 هامرررة نتررراوج وحتقيرررق االجتمررراعي الضرررمان مبنظومرررة االرتقررراء مرررن السياسرررة هرررذه مكنررر  -115
 جرردول انظررر) 2013 سررنةيف املاوررة  84 إىل االجتماعيررة للتةطيررة الفعليررة النسرربة ارتفعرر  حيرر 
 الضرررررمان مظلرررررة وتوسرررررع تطرررررور نسررررربة التةطيرررررة يف القطررررراعن العمرررررومي واخلررررراب(  :02 عررررردد
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 النظرام وآخرهرا جديردة اجتماعيرة تةطيرة أنظمة بإرساء النشيطة الفئات كافة لتشمل االجتماعي
 جررررردول انظررررر. )واملثقفرررررن واملبرررردعن بالفنرررررانن اخلرررراب والنظرررررام الرررردخل حمررررردودي لفئررررة املوجرررره
 واملبرردعن بالفنررانن اخلرراب: النظررام اجلرايررات أصررحا  وعرردد النشرريطن عرردد تطررور: 03 عرردد

 (.واملثقفن
 أنظمرررة عررردة إحرررداث ت واملهنيرررة، االجتماعيرررة الفئرررات لكافرررة اجتماعيرررة تةطيرررة لتررروفري -116

 عموميررة، وظيفررة) العمررومين األعرروان نظررام إىل باإلضررافة اخلرراب القطرراع يف االجتمرراعي الضررمان
 البحررين، الصريادين الفالحيرن، األجرراء الفالحيرن، غري األجراء ومشل ...(.  عمومية منشآت
 وصرةار البحرارة وصرةار املنرازل عملرة الفالحري، وغرري الفالحري القطراعن يف األجرراء غرري العملة

 املفصررولن والعمررال العليررا، الشررهادات وحرراملي الطلبررة واملثقفررن، واملبرردعن الفنررانن الفالحيررن،
 .فنية أو اقتصادية ألسبا  العمل عن

 باخلررارج التونسررية للجاليررة االجتماعيررة التةطيررة لترروفري اآلليررات مررن العديررد تركيررز ت كمررا -117
 . دولة 15 م  املمضاة االجتماعي للضمان الثناوية االتفاقيات مثل

 الفئرررات لكافرررة االجتماعيرررة التةطيرررة مشوليرررة لتحقيرررق وإجرررراءات قررررارات عررردة اختررراذ وت -118
 إىل السررررعي مرررر  للمضررررمونن وتقريبهررررا املسررررداة املنرررراف  وحتسررررن االجتماعيررررة والشررررراوح الناشررررطة
 جترراه بالتزاماهتررا اإليفرراء مررن لتررتمكن االجتمرراعي الضررمان لصررناديق املاليررة التوازنررات علررى احملافظررة
 يف زيادة كل عند آلية بصفة التقاعد جراية مبل  يف الرتفي : بينها ومن والقادمة احلاضرة األجيال
 ،(2002) الفالحررري وغرررري الفالحررري القطررراعن يف األجرررراء غرررري للعملرررة املضرررمون األدىن األجرررر
 والوفرراة والعجررز الشرريخوخة علررى للتررأمن قانونيررة أنظمررة بعرردة املنتفعررن األشررخاب حقرروق تسرروية

 الضرررمان أنظمرررة إزاء اخلاصرررة املباشررررة عررردم فررررتات تسررروية وإجرررراءات أسرررالي  ضرررب  ،(2003)
 االنتفرررراع مواصررررلة مرررر  مؤسسررررة لبعرررر  عطلررررة مررررن العمررررومي القطرررراع أعرررروان متكررررن االجتمرررراعي،

 ،(2003) االجتمررررراعي الضرررررمان قاضررررري مؤسسرررررة إحرررررداث ،(2003) االجتماعيرررررة بالتةطيرررررة
 الصررندوق وإرسرراء( 2004) واخلرراب العمررومي القطرراعن يف املررر  علررى للتررأمن نظررام إحررداث
 تأجيررل امتيرراز إسررناد ،(2005) املررر  علررى للتررأمن وطررين جملرر و  املررر  علررى للتررأمن الرروطين
 ،(2004) مشررروع برراعثي العليررا الشررهادات حرراملي تةطيررة بعنرروان االجتماعيررة املسررامهات دفرر 

 خبمرر  االجتمرراعي للضررمان القررانوين النظررام يف األعررراف مبسررامهة الدولررة تكفررل فرررتة يف التمديررد
 ،(2005) األولويرة ذات اجلهويرة التنميرة منراطق يف املنتصربة املشاري  إىل بالنسبة إضافية سنوات
 بالنسبة سنوات سب  ملدة االجتماعي للضمان القانوين النظام يف األعراف مبسامهة الدولة وتكفل

 (.2005) العليا الشهادات حلاملي اجلديدة االنتدابات إىل
 ال مان االجتماعي لألش ا  ذوي اإلعاقة  أ( 

 علرى اا متجرّدد اا حرصر اإلعاقرة ذوي األشرخاب حقروق اتفاقيرة علرى ترون  مصرادقة متثل -119
 أسرراس علررى متييررز دون الصررحة مسررتويات بررأعلى التمترر  يف اإلعاقررة ذوي األشررخاب حررق ترروفري

 التأهيررل إعررادة فيهررا مبررا صررحية خبرردمات للتمترر  الكفيلررة الترردابري تررون  اختررذت حيرر  اإلعاقررة،
 . الصحي
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 العرررالج مبجانيرررة اإلعاقرررة ذوي األشرررخاب متتيررر  علرررى (39)التررروجيهي القرررانون نررر  كمررا -120
 وتتكفررررل التعويضررررية، اآلالت وترررروفري العموميررررة، الصررررحية باهلياكررررل التأهيررررل وخرررردمات والتررررداوي

 االجتماعيرة الصرناديق وتتكفرل املعروزين، اإلعاقرة ذوي لألشرخاب بالنسربة اخلردمات هبرذه الدولة
 . منهم األمر وأويل ملنظوريها املسداة اخلدمات بتكاليف

 ال مان االجتماعي لأليتام  ب( 
  االجتمراعي  قطرا   را ( انتفر  ج اية يتيم لم مون بالصن وق الو ني لل رمان

 بج اية
 يكون أن شر  متوىف، أجري غري أو أجري اجتماعي مضمون ليتامى اجلراية هذه تصرف -121

دون  16شرريخوخة. وتصرررف اجلرايررة لليترريم حررىت سررن  أو قررد انتفرر  يف قرراوم حياترره جبرايررة عجررز
 25ىت سررن جررامعي. وحرر أو مهررين أو شررر  إثبررات نشررا  مدرسرري ثررانوي 21شررر . وإىل سررن 

بقصرور بردين داورم  اا مصراب أو إعاقرة اللطال  اليتريم غرري املنتفر  مبنحرة جامعيرة. وإذا كران اليتريم ذ
يتروفر  مل ، وكرذلك الشرأن للبنر  الري ثبر  أنره(40)فإنه يتم صرف هرذه اجلرايرة دون حتديرد للسرن

 ايرررة شررريخوخةجتررر  نفقتهرررا علرررى زوجهرررا يف تررراريخ وفررراة األصرررل املنتفررر  جبر  مل أو هلرررا مرررورد رزق
 عجز يف تاريخ وفاته. أو

  )ج اية يتيم لم مون بالصن وق الو ني للتقاعر  والحيطرة االجتماعيرة  قطرا  عرام
 انتف  بج اية

 جراية األيتام الوقتية  

 الواحررردة سرررن بلوغررره حرررىت اليتررريم يتمتررر " أنررره علرررى (41)القرررانون مرررن 45 الفصرررل يرررن  -122
 كررران أو العرررون هبرررا يتمتررر  كررران الررري التقاعرررد جرايرررة مرررنيف املاورررة  10 تسررراوي جبرايرررة والعشررررين
 البراقي القررين يتمتر  أكثرر أو مخسرة اليترامى عردد كران إذا. وفاتره تراريخ يف هبا يتمت  أن بإمكانه
 اليتررررامى علررررى املتبقيررررةيف املاوررررة  50 وترررروزع التقاعررررد جرايررررة مررررنيف املاوررررة  50 احليرررراة قيررررد علررررى

 .بالتساوي
 الوفاة لفاودة اليتامىمنحة رأس املال عند   

 األيترررام وإىل الكفالررة يف اليترررامى مجيرر  إىل سرررنة 16 سررن حررردود إىل املنحررة هرررذه تسررند -123
 يف لإلدمراج ترأهيالا  حررة قطاعرات مسرتوى علرى اا مهنير اا تردريب ميارسرون الرذين سرنة 18و 16 برن

 ولري  اا عامر 20 عمرره جتراوز الرذي اإلعاقرة ذي لليتريم بالنسربة السرن حتديد ودون الشةل، سوق
 .للصندوق التابعة البدين السقو  جلنة موافقة بعد وذلك عمل له

 واألسررررر األفررررراد عرررري  ومسررررتوى االجتمرررراعي الضررررمان قطرررراع أداء حتسررررن إىل وسررررعياا  -124
 شرررراملة مراجعررررة تررررتم االجتمرررراعي العقررررد تنفيررررذ إطررررار ويف االجتمرررراعي االسررررتقرار علررررى واحملافظررررة
 اا وفقرر أدىن قاعرردي مسررتوى علررى احملافظررة مرر  اإلصررالحات إلقرررار االجتمرراعي الضررمان ألنظمررة
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 حرول االستشررافية الدراسرة حتيرن يف البردء تّ  كما  .املالية التوازنات على واحلفاظ التوزيعي للنظام
 .واخلاب العمومي القطاعن يف التقاعد أنظمة إصال 

 انحة الشي و ة -2 
 الررذي األجررري االجتمرراعي للمضررمون وحيرردة دفعررة شرركل يف الشرريخوخة منحررة تصرررف -125
 .ثالثية 40  ب املطلوبة االشرتاكات مدة إثبات دون التقاعد على لإلحالة القانونية السن بل 

 في إ ام الملاع ة االجتماعية المق اةاإلعانات  -3 
 االجتماعيررة احلمايررة لنظررام اا أساسرري مكررون املعروزة العرراوالت إلعانررة الرروطين الربنررامج ميثرل -126
 الفررررب وتكرراف  االجتماعيررة العدالررة وإرسرراء الثررروات توزيررر  إعررادة آليررات وأهررم املسررامهاتية غررري

 للحمايرة أساسرية آلية يعترب كما  .والفوارق الفقر على أثر حتقيق م  اهلّشة والفئات الفقراء لفاودة
 لرررديها الناشرررطن رصررريد علرررى احلفررراظ مرررن األسرررر متكرررن مررر  اخلسررراور لتفرررادى احليررراة خمررراطر مرررن

 املاليرررة املرررنح الفقرررر خررر ّ  حتررر  تعررري  الررري لألسرررر الربنرررامج هرررذا يررروفرو  .باسرررتقالليتها والنهرررو 
 . العمومية الصحّية باهلياكل العالج وجمانية املباشرة

 اي  االجتماعيأالب ااج التكميلية للت -4 
 وبرررررامج الفقرررررية العرررراوالت لرررردعم الدينيرررة األعيرررراد مبناسرررربة املاليررررة املسرررراعدات يف تتمثرررل -127

 املقّومرات متر ّ  الري وامللّحرة الطارورة احتياجراهتم تلبيرة من املستهدفن لتمكن الظرفية املساعدات
 .للعاولة األساسية

 التمت  بحقوق التقاع  عل  ق م الملاواة بي  ال ج  والم أة -5 
 الشرررو  نفرر  وفرق التقاعررد يف حبقهمررا املسراواة قرردم علررى ترون  يف واملرررأة الرجررل ينتفر  -128

 للمرررأة اخلمسررن سررنّ  يف تصرررف املبكررر التقاعررد جبرايررة تتمترر  أن للمرررأة ميكررن كمررا  .واإلجررراءات
 .املؤجر النشا  عن توقفها عند أحياء أبناء لثالثة وأمّ  الفالحي غري القطاع يف األجرية

 10 المادة  

 وا  فا الحماية والملاع ة لألس ة والحماية ال اأة لألادات   
 ا س ة والزواج في القانون التونلي -1 

 وعلررى للمجتمرر  األساسررية اخلليررة" بأهنررا األسرررة 2014 دسررتور مررن 7 الفصررل عررّرف -129
 ". محايتها الدولة
 مرن 3 الفصرل يرن . و السرواء حرد علرى واملررأة للرجرل األسررية احلقروق التشرري  ويضمن -130
 أن 9 الفصررل يررن  كمررا  .الررزوجن برضررا إال ينعقررد ال الررزواج أن علررى الشخصررية األحرروال جملررة
 32 عرردد القررانون وّحررد وقررد. شرراءا مررن يرروكال وأن بأنفسررهما زواجهمررا يتوليررا أن والزوجررة للررزوج
 لكررال كاملررة سررنة عشررر بثمانيررة للررزواج األدىن السررن 2007أيار/مررايو  14 املررؤر  2007 لسررنة
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تشرررررين  9 املررررؤر  1998 لسررررنة 94 عرررردد القررررانون مبوجرررر  للررررزوجن املشرررررع أعطررررى. اجلنسررررن
 عررردة أو عقرررار جعرررل إىل الرامررري األمرررالك يف االشررررتاك نظرررام اختيرررار حريرررة1998الثررراين/نوفمرب 

 الدولرة كتابرة فرإن باألسررة لإلحاطرة اا ودعم. بينهما مشرتكة العاولي لالستعمال خمصصة عقارات
 بعر  ت حير  األسرري واإلرشراد التوجيره مراكز إحداث مشروع على اا حالي تعمل واألسرة للمرأة
 . اجلهات كل على التعميم انتظار يف منوذجي مركز مشروع

  طوي  التش ي  وال  اات االجتماعية ل عم ا س  -2 
 معاية ا  فا   أ( 

 الكرامررة ضررمان الدولررة وعلرى أبويرره علررى الطفررل حقروق" الدسررتور مررن 47 الفصررل نر  -131
 متييرز دون األطفرال لكرل احلماية أنواع مجي  توفري الدولة وعلى. والتعليم والرتبية والرعاية والصحة
 اا مكسرررب 1995 سرررنة يف الصرررادرة الطفرررل حقررروق جملرررة وتعتررررب". للطفرررل الفضرررلى املصررراح ووفرررق
 شرررىت يف دوره وتفعيررل الطفررل حقرروق احرررتام تكرررس تنصيصرررات مررن فيهررا ملررا الفئررة هلررذه اا حقيقيرر
 املنظومررة هرذه أن علرى يرردل اجلراحنن األطفرال نسرربة ازديراد إن. واألسررية اجملتمعيررة احليراة جمراالت
 مررن مجلررة وضرر  ت الالزمررة، العنايررة األطفررال إيررالء وملزيررد التوجرره هلررذا اا دعمرر. كافيررة غررري القانونيررة
 كررل مررن صررعبة وضررعيات يعيشررون الررذين خاصررة والشرربان األطفررال لوقايررة (42)واآلليررات الررربامج
 يف والتشرةيل العمرل سيما ال االستةالل أشكال كل ومن ناحية، من والتهمي  اإلقصاء مظاهر
 انظررر. )الشررا  أو للطفررل والبدنيررة النفسررية السررالمة يهرردد ممررا قانونيررة وغررري مالومررة غررري ظررروف
 (.العاولي السند فاقدي باألطفال التعهد مراكز: 01 عدد جدول
 مرن التهديرد لعوامرل وعرضرة هشاشة االجتماعية الفئات أكثر من املهددة لطفولةا تعترب -132

 وضرعيات الطفرل حقروق جملرة مرن 20 الفصل وعدد. والرتبوية واملعنوية والبدنية الصحية النواحي
 .التهديد
 اكتشرررراف علررررى األطررررراف خمتلررررف مرررر  بالتنسرررريق االجتمرررراعي النهررررو  هياكررررل وتعمررررل -133

 إدماجهرررا، ذلرررك مرررن املشررراكل حرررل يف واملسرررامهة املسررراندة مرررن حاجياهترررا وتشرررخي  الوضرررعيات
 الالحقرررة والرعايرررة اخلصوصرررية واملؤسسرررات اهلياكرررل إىل والتوجيررره امليدانيرررة املرافقرررة خررردمات ترررأمن

 .االجتماعية الرعاية ملؤسسات املةادرين لألطفال
 تردعيم ت االسرتةالل، أشركال كافرة من املهددين والشبان باألطفال اإلحاطة إطار ويف -134
 والنفسية واالجتماعية األساسية الرعاية توفري على تعمل ورعاية إحاطة مبراكز املؤسساتية الشبكة

 إىل باإلضررافة والتنشرريطية، والتأهيليررة الرتبويررة والرعايررة النشرريطة اإلقامررة خرردمات وترروفري والصررحية
 إعرادة لضرمان والشبان األطفال وخاصة هبم املتعهد األشخاب لكل مالومة إفرادية برامج ضب 

 والصرحية واإلداريرة واالجتماعيرة القضراوية اهلياكرل لردى والتردخل ،اا ومهنير اا وتربوي اا أسري إدماجهم
 اإلسرررعاف آليرررة إلحرررداث التنظيمررري اإلطرررار وضررر  يف الشرررروع ت كمرررا  .الالحقرررة الرعايرررة وترررأمن

 . الكربى بتون  االجتماعي
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 املهرررّددين باألطفرررال تعرررى الررري االجتمررراعي واإلدمررراج الررردفاع مراكرررز شررربكة توسررري  وت -135
 واألسر، بالشارع والشبان واألطفال ،اا وتربوي اا أسري املؤطرين وغري الدراسة عن املنقطعن واألطفال

 عرنهم املفررج واملسراجن القرانون، مر  نرزاع يف واألطفرال بالتفكرك، واملهرددة صرعوبات تعراين الي
 تشررف(. 10 مرادة 3 إىل 2 مرن جداول) .اا اجتماعي املتكيفن غري والكهول والشبان وعاوالهتم

 إىل يهردف الرذي" بالشرارع االجتمراعي العمرل" برنرامج علرى االجتمراعي واإلدمراج الدفاع مراكز
 اجلاحنررة الطفولرة حراالت يف العموميرة اهلياكررل وتتردخل. مهرددة طفولرة حالررة لكرل إفررادي تردخل
: 02 عررردد جررردول انظرررر. )43 وأسررررته للمعرررين والنفسرررية االجتماعيرررة اإلحاطرررة خررردمات بتررروفري
 (. االجتماعي واإلدماج الدفاع مراكز نشا 

 كبام الل   ب( 
 اإلطار القانوين  

نتج عنها من ارتفاع تدريي لنسبة املسرنن  وما أمام النقلة الدميةرافية الي تعرفها تون ، -136
 114 عرررردد القرررانون ويُعترررربمرررن جممررروع السررركان، ّت إرسررراء منظومرررة قانونيررررة خاصرررة باملسرررنن. 

 يف اا مهّمرر اا مكسررب املسررنن حبمايررة املتعلررق 1994 أكترروبر/األول تشرررين 31 املررؤر  1994 لسررنة
 السرن كبرار رعايرة منظومة وتتكون. تطبيقية وقرارات أوامر من صحبته ما م  املسنن محاية جمال
 . التطوعي اجلمعيايت والقطاع العمومي القطاع يف متعددة تنفيذية وآليات برامج من

 حلماية كبار السن اهلياكل العمومية  
 واألسررة املررأة شرؤون وزارة تشررف ،(44)2005 سرنة منذ :وا س ة للم أة ال ولة كتابة -137
 شرراملة منظومررة نطرراق يف باملسررنن املتعلقررة السياسررات وتنفيررذ وتنسرريق ببلررورة املسررنن قطرراع علررى

 شررحية لتشمل ،(45)واألسرة للمرأة الوطين اجملل  صالحيات توسي  ت كما  .التهّرم مبجال متصلة
 جلنرة إحرداث إىل إضرافة. املسرنن وإدمراج برعايرة تُعرى اجمللر  هرذا صرل  جلنرة وإحرداث املسنن
 عررردد الرتفررراع املسرررتقبلية التحرررديات يف للنظرررر للسررركان األعلرررى اجمللررر  صرررل  املوجرررودة املسرررنن
 املتةرررريات ظرررل يف للمسرررنن والصرررحية واالقتصرررادية االجتماعيرررة اخلررردمات تطررروير وآفررراق املسرررنن

 .واالقتصادية والسكانية االجتماعية

 خالل من السن كبار رعاية جمال يف اا أساسي متدخالا  تعترب: االجتماعية الشتون وزامة -138
 للمضررررررمونن وخرررررردمات املعررررروزين للمسررررررنن ومسررررراعدات خرررررردمات مررررررن مصررررراحلها تقدمرررررره مرررررا

 األعرررروان ويترررروىل. االجتمرررراعي الضررررمان مؤسسررررات عرررررب وذويهررررم املتقاعرررردين مررررن االجتمرررراعين
 بكبررار اخلاصررة االجتماعيررة البحرروث إجنرراز االجتماعيررة للشررؤون اجلهويررة برراإلدارات االجتمرراعيون

 . وغريها واالجتماعية االقتصادية وضعياهتم ومتابعة السن
 صرررحة رعايرررة جمرررال يف املرسرررومة األهرررداف تنفيرررذ علرررى تعمرررل: العموايرررة الصرررحة وزامة -139

 ووضررر  واالستشرررفاوية، العالجيرررة املؤسسرررات تسرررديها الررري الصرررحية اخلررردمات وخاصرررة املسرررنن،
 لتحسرررن والتررردري  األساسررري والتكررروين والدراسرررات البحررروث وإجنررراز الوقاويرررة، الصرررحية الرررربامج
 مرن سرّننامل لفاوردة املوّجهرة الصحية الوطنية والربامج األنشطة خمتلف ومّكن . العاملن مهارات
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 مرررن االجتمررراعي، احملررري  يف مكرررانتهم ودعمررر  إدمررراجهم علرررى سررراعدت مكاسررر  عررردة حتقيرررق
 املسرررنّ  اسرررتقاللية علرررى احلفررراظ قصرررد 1995 سرررنة منرررذ املسرررنن لصرررّحة الررروطين الربنرررامج ذلرررك

 الصررررحة، وزارة ودعرررر . واالجتمرررراعي والبرررردين النفسرررري املسررررتوى علررررى حياترررره جبررررودة والنهررررو 
 مجيرررر  يف األولويررررة املسررررنن املرضررررى إعطرررراء إىل االستشررررفاوية املؤسسررررات كررررلّ  منشررررور، مبقتضررررى
 جمانيررة ضررمان علررى حرصرر  كمررا  ...(. وغريهررا والتحاليررل واإلقامررة القبررول،) العررالج مسررتويات

 كبرية عناية الوزارة أول  أخرى، ناحية ومن. منهم السند ولفاقدي احملدود الدخل لذوي العالج
 للصرررحة الررروطين املعهرررد وأجنرررز االجتمررراعي، الشررريخوخة طررر ّ  ميررردان يف العلمررري البحررر  لتطررروير

 مبقتضرراها أمكررن" أسرررهم داخررل عيشررهم وظررروف املسررنن صررحة" حررول وطنيررة دراسررة العموميررة
 واالجتماعيررة الصرحية امليرادين مجير  يف حاجيراهتم" تقيريم"و الصرحية املسرنن حالرة علرى الوقروف

 .باخلصوب
 دور اجملتم  املدين  

 املعنيررررة احلكوميررررة اهلياكررررل مرررر  والتنسرررريق بالتعرررراون واألسرررررة للمرررررأة الدولررررة كتابررررة تعمررررل -140
 حيفرر  "األعمررار لكررل جمتمرر " حتقيررق إىل الراميررة والررربامج اخلطرر  تنفيررذ علررى اجلمعيررايت والنسرريج
 مرن نرذكر تطّوعيرة مجعيرات مرن اجلمعيرايت النسريج ويتكرون. الكررم العري  له ويؤمن املسن كرامة
 مجعيرات املسرنن، لرعايرة واحملليرة اجلهويرة اجلمعيرات االجتمراعي، للتضرامن التونسري االحتراد بينها

 .املتقاعدين
 وتقرردم الطبيعري، وسررطهم يف هبرم واإلحاطرة باملسررنن العنايرة يف الّرعاويّررة الرربامج وتتمثرل -141

 بيوهتم يف السن لكبار والصحية االجتماعية اخلدمات وتقدم املعوزين للمسنن القارة املساعدات
 يرتم اسرتثناوياا  إجرراءا  فهري السرن لكبرار املؤسسراتية للرعايرة بالنسربة أمرا .للمسنن العاولي واإليداع
 الطبيعرري واحملرري  العرراولي املسررتوى علررى خاصررة بديلررة حلررول غيررا  مررن التأكررد عنررد إليرره اللجرروء
 . للمسن
 التواصررل مررن ومتكيررنهم املسررنن عررن العزلررة لفررك السررن لكبررار هناريررة نرروادي توجررد كمررا -142

 اخلررررردمات ترررررأمن يف األسرررررر جمهرررررود ومعاضررررردة ناحيرررررة مرررررن أنفسرررررهم عرررررن والرتفيررررره االجتمررررراعي
 لالسررتثمار بالنسرربة أمررا .أخرررى ناحيررة مررن للدراسررة أو للعمررل تةيبهررا فرررتات أثنرراء ملّسررنيها اليوميررة
 مؤسسررات إلحررداث اخلررواب للبرراعثن اجملررال الدولررة فتحرر  فقررد السررن، كبررار جمررال يف اخلرراب
 .(46)لإليواء خاصة

 اإلعاقة وا ش ا  ذو   ج( 
 مررن 17 الفصرل" املبرردأ هري اإلعاقرة ذو الشررخ  حريرة" أن علرى التونسرري املشررّع أّكرد -143
 وعرردم الطبيعري بوسرطه اإلعاقرة ذي الشرخ  علررى احلفراظ إىل يرمري اا متشري باعتمراده (47)القرانون
 لردى اإلعاقرة ذي الشرخ  إيداع" يف فيتجسد" االستثناء" أما إعاقته، بسب  حريته من حرمانه

 .اا قانونر عنره يتقرّدم ممن أو منه بطل " اإلعاقة ذوي األشخاب ورعاية إيواء يف خمتّصة مؤسسات
 .اإلعاقة ذوي إيواء مؤسسات بتون  وتوجد
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 علررى واحملافظررة حبيرراهتم للنهررو  اإلعاقررة ذوي األشررخاب مسرراعدة علررى تررون  وتعمررل -144
 لفاوررردة قرررارة منحرررة ألرررف 23 اا سرررنوي الدولرررة تسرررند حيررر  الطبيعررري بالوسررر  األسرررري اسرررتقرارهم
 سرنّ  يف أطفرال للعاولرة كران كّلمرا املنحرة هرذه يف الرتفير  ويتمّ . املعوزين اإلعاقة ذوي األشخاب
 علررى للمحافظررة خاصررة أمهيررة املشرررّع ويررويل. املعيشرة مسررتوى الرتفرراع اا تبعرر دوريررة وبصررفة الدراسرة
 التعهرد مراكرز عردد شرهد كمرا  .أسررته داخل اإلمكان وقدر احلاالت مجي  يف اإلعاقة ذي الطفل
 . (48)ملحوظاا  اا تطّور  اإلعاقة ذوي باألشخاب النهاري
 بوسرررطه اإلعاقرررة ذوي الشرررخ  إلبقررراء األولويرررة تعطررري اجتماعيرررة مقاربرررة تبرررين ت كمرررا -145

 وعينيرة، ماديرة مسراعدة ومنحهرا كافلرة عاولرة لردى اإلعاقرة ذوي الشخ  إيداع وميكن الطبيعي
 مرن وبطلر  اا قانونر عنره يتقردم ممرن أو نفسره اإلعاقرة ذوي الشرخ  من بطل  اإلجراء هذا ويتم

 .الكافلة العاولة
 فماية ا اواة -3 

 (9فماية الم أة العاالة  انظ  المادة   

 العمررل مراحررل خمتلررف يف والرجررل املرررأة بررن الكليررة املسرراواة علررى التونسرري التشررري  أكررد -146
 التردرج أو التشرةيل مسرتوى علرى كان سواء واخلاب العمومي القطاعن يف االقتصادي والنشا 
 العمرررومي بالقطررراع الوقررر  نصرررف األم عمرررل نظرررام إحرررداث ت. و االسرررتثمار أو األجرررر أو املهرررين
 والتررردرج االجتماعيرررة واحليطرررة التقاعرررد يف كاملرررة حقوقهرررا علرررى احلفررراظ مررر  األجرررر ثلثررري مقابرررل
 أحكرام املشرتكة واالتفاقيات الشةل جملة وتتضمن. املهنية والتزاماهتن األسرية حياهتن بن للتوفيق
 عطلرة مرن العاملرة املرأة القطاعية املشرتكة االتفاقيات بعض ومكن . (49)العاملة األم محاية حول
 العاملررة املرررأة أنّ  إىل اإلشررارة وجترردر. الشررةل جملررة مررن 64 الفصررل اقتضرراه ممررا أطررول ملرردة والدة
 األبروين القرانون وخر . العمرل بره اجلراري للتشرري  اا طبقر الوضر  مبنحرة الروالدة عطلرة طيلرة تتمت 
 احلامل املرأة حق ذلك من جيدة ظروف يف بأطفاهلما اإلحاطة من لتمكينهما اإلجراءات ببعض
 الصرحية حالتها اقتض  إذا إعالم سابق بدون العمل مكان مةادرة يف خاصة مبؤسسات العاملة
 بردف  مطالبتهرا أو احلامرل املررأة طررد ميكرن ال كمرا  .الةيرا  ترربر اا الحق طبية شهادة تقدم شريطة
 يف تشررةيلها ميكررن وال سررب ، برردون الةيررا  حرراالت يف الشررةل مبجلررة عليهررا املنصرروب اخلطايررا
 متكرنو  .القانونيرة العطرل أو األعيراد أثناء أو األسبوعية الراحة أيام أو ليالا  أو األر  حت  أعمال
 مراعررراة الوقررر  بنصرررف العمرررل أو اجلزوررري بالوقررر  العمرررل اختيرررار حرررق العاملرررة املررررأة الشرررةل جملرررة

 الوقرر  بنصررف أو اجلزورري بالوقرر  العمررل عقررد يكررون أن علررى اإلعاقررة ذوي أو القصررر ألبناوهررا
 دون متترالين بشرهرين الروالدة عطلرة مردة العموميرة بالوظيفرة العاملرة للمررأة القانون حددو  .اا كتابي

 تقرردم شررريطة أشررهر أربعررة أقصرراها ملرردة أمومررة عطلررة علررى احلصررول إمكانيررة مرر  جتزوررة أو انقطرراع
 .اإلدارة روي  طرف من املوافقة على واحلصول الةر  يف مطل 
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   ابي  الحماية والملاع ة التي  ت ذ بالنيابة ع  ا  فا  والشباب -4 
 (6انظ  المادة الل  ال نيا لعم  ا  فا     أ( 

 االسررتثناءات بعررض ووضررع  53 الفصررل سررنة 16  ب السررن هررذه الشررةل جملررة ضرربط  -147
 األنشرطة لربعض بالنسربة سرنة 18  ب السرن هرذه اجمللرة وضربط (. 56 إىل 2-53 من الفصول)

 الظررروف أو طبيعتهررا حبكررم للخطررر األطفررال أخررالق أو سررالمة أو صررحة تعررر  أن ميكررن الرري
 بعرض يف األدىن السرن لضرب  (50)تطبيقيرة نصروب وصردرت(. 58 الفصل) العمل فيها يتم الي

 لألطفرال بالنسربة. (51)سرنة 18 دون هرم مرن تشةيل فيها حيجر الي األنشطة ولتحديد األنشطة
 تقررل ال مرردة الفئررة هررذه تشررةيل الشررةل جملررة مررن 65 الفصررل يف املشرررع حّجررر سررنة 14 مررن أقررل
 الثامنرة السراعة إىل ليالا  الثامنة الساعة من املمتدة الزمنية الفرتة فيها تدخل متتالية ساعة 14 عن

 يرروز فررال سررنة 18 ودون سررنة 14 مررن أكثررر العمررر مررن البررالةن لألطفررال وبالنسرربة. (52)صررباحاا 
 لررريالا  العاشررررة برررن مرررا احلصرررة تشرررمل األقرررل علرررى متتاليرررة سررراعة 12 فررررتة خرررالل لررريالا  تشرررةيلهم
 . (53)صباحاا  والسادسة

 مبردة الفالحيرة األنشطة يف واملشتةلن سنة 18 دون العمر من البالةن لألطفال ويتمت  -148
 سرراعة 12 وعررن سررنة 16 دون لألطفررال بالنسرربة متواليررة سرراعة 12 عررن تقررل ال ليليررة اسرررتاحة
 مينحرررروا أن شررررر  سررررنة، 18و سررررنة 16 بررررن أعمررررارهم ترررررتاو  الررررذين لألطفررررال بالنسرررربة متواليررررة
 سرنة 18 دون العمرر مرن البرالةن األطفرال تشرةيل يروز ال كمرا  .النهرار خالل تعويضية اسرتاحة

 العامل الطفل محاية تدعيم وملزيد .اا صباح اخلامسة والساعة مساء العاشرة الساعة بن عمل بأي
 علرررى املصرررادقة خاصرررة اإلجرررراءات عديرررد اختررراذ ت االقتصرررادي واالسرررتةالل املبكرررر التشرررةيل مرررن

 املرررؤر  االجتماعيرررة الشرررؤون وزيرررر قررررار إصررردار ،(54)الصرررلة ذات الدوليرررة العمرررل اتفاقيرررات بعرررض
 األطفال تشةيل فيها حيجر الي األعمال قاومة يضب  والذي 2000 يناير/الثاين كانون 19 يف

 رخرر  مررنح وشرررو  بررأخالقهم إلخالهلررا أو وسررالمتهم صررحتهم علررى خلطورهتررا سررنة 18 دون
 األعمررررال يف املشرررراركة أو العموميررررة احلفررررالت يف الظهررررور مررررن األطفررررال لتمكررررن الفرديررررة العمررررل

 سررنة 14 مررن املنررزيل العمررل يف األطفررال لتشررةيل األدىن السررن يف الرتفيرر  إىل إضررافة. السررينماوية
 .سنة 16 إىل

  طة عم  و نية لمكافحة عم  ا  فا   ب( 
  - 2013 سربتمرب/أيلول) وزارات 6 عن ممثلن تضم األطراف ثالثية قيادة جلنة تشرف -149

 أسروأ مرن للحرد األطفرال عمرل ملكافحرة وطنيرة عمرل خطرة علرى( 2014كانون األول/ديسمرب 
 مرحلرررة يف األطفرررال عمرررل أشررركال كرررل علرررى القضررراء مث أوىل مرحلرررة يف األطفرررال عمرررل أشررركال
 األطفال تشةيل الشةل تفقدية مصاح وتراق . (55)2015 سنة من بداية تطبيقها وسيق  ثانية،

 وأنررواع العمررل وظررروف األدىن للسررن بالنسرربة خاصررة الشررةل تشررري  تطبيررق لضررمان باملؤسسررات
 .األطفال تشةيل فيها حيجر الي األعمال
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 كفالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لملتملي اللجوء وأس هم -5 
 اإلنسران حلقروق كونيرة مقاربة على باألساس قاومة (56)وطنية قوانن بسن الدولة قام  -150
 .املهاجرين أسر لصاح خدمة (57)الدولية االتفاقيات بعض على صادق  كما  .التمييز وعدم

 العنف المنزلي ض  الم أة والطف  -6 
 عالقررة أن ويعترررب املنررزيل، العنررف اجلزاويررة اجمللررة مررن 218 الفصررل التونسرري التشررري  يررّرم -151
 مردة السرجن مرن العقرا  برذلك اا مرفّعر القررين، ضردّ  املسرل  للعنرف بالنسربة تشديد ظرف الزواج
 . (58)عامن مدة السجن إىل عام

 االعت اءات ا  ا  فا  فماية (أ  
علررى القيررام بأفعررال ذات بعررد  جلرميررة جنسررية علررى طفررل كررل مررن يرررب طفررالا  اا يعررد مرتكبرر -152
مرن يشرج  علرى  أو علرى جسرد الطفرل اا ذو طبيعرة جنسرية مسرلط اا مادير يرتكر  فعرالا  أو جنسي

 يسرتةلها عرن طريرق النشرر والتوزير  أو يسرتفيد منهرا أو بالتوسر  فيهرا أو القيام مبثل هذه األفعرال
بأي شكل من األشكال بةاية احلصول على مناف  مادية. واجلردير بالرذكر أن احلمايرة اجلزاويرة  أو

 اا وجه إال جراوم استةالل ليس  أو نسية املسلطة عليه سواء كان  مباشرةللطفل جُتاه اجلراوم اجل
 من أوجه محاية الطفل واالهتمام به يف القانون التونسي.

 فماية الم أة ا  العنف  ب( 
 خمتلرف يف العنرف مرن أنرواع عردة إىل التونسريات النساء منيف املاوة  47 حوايل تتعر  -153
 العنرف أشكال مجي  على للقضاء شامل قانون اعتماد 2014 سنة الدولة وأقرت. احلياة مراحل
 العنرف مقاومرة يضر  الرذي 2014 دسرتور إطرار يف ذلرك وينردرج والفتيرات النسراء علرى املسل 
 أكثر إرساء إىل الدستورية األحكام من العديد اا أيض ومُتهد. الوطنية األولويات ضمن النساء ضد

. النسراء علرى املسرل  العنرف مقاومرة يف الدولرة مسرؤولية بدقرة وحُترددد والرجال النساء بن مساواة
 التمييرز أشركال مجي  على القضاء باتفاقية اخلاصة األممية اللجنة لتوصيات القرار هذا يستجي و 

وجهررة املرررأة ضررد
ُ
 أكرردت والرري 2013 سررنة هبررا التررذكري ت الرري 2010 سررنة التونسررية للدولررة امل

 .األممية للمعايري اا طبق النساء ضد العنف ملقاومة شامل قانون اعتماد ضرورة على
 احليراة مراحرل خمتلرف يف النسراء ضد العنف ملقاومة الوطنية االسرتاتيجية تفعيل إطار يف -154

 ضررد العنرف مرن الوقايرة ضررورة تكرري  واألسررة للمررأة الدولرة كتابرة أقررت 2008 سرنة املعتمردة
 بردعم املبرادرة هرذه وحتظرى شامل، قانون يف احلياة على هن من الباقيات ومحاية والفتيات النساء

 وهيئرة اإلنسران حلقروق السرامية واملفوضرية للسركان املتحدة األمم كصندوق األممية الوكاالت من
 .األورويب واجملل  للطفولة األممية واملنظمة للمرأة املتحدة األمم
 النسراء علرى املسرل  العنرف أشركال كل على للقضاء الشامل القانون مشروع إعداد ت -155

 هرررذا برررأن تُِقررررّ  الررري اجلنسرررن برررن واملسررراواة اإلنسررران حقررروق منظومرررة مرجعيتهرررا مبقاربرررة والفتيرررات
 للحقررروق اا انتهاكررر ومُيثرررل االجتمررراعي النررروع إشررركاليات أساسرررها وخلفيرررة مرجعيرررة ذو هرررو العنرررف
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 يُعتررب فهرو لرذلك العنرف، أنرواع تعردد طبيعرة باالعتبرار املشرروع هرذا يأخرذ كمرا  .للمرأة األساسية
 مقاربررة مثرررة وهررو. والفتيررات النسرراء حقرروق جمررال يف الرروطين التشررري  يرردعم اا وأساسرري اا هامرر اا مكسرب
 حقروق ومناصري املندي اجملتم  مكونات مجي  تضمّ  مجاعية تعبئة على وسيعتمد شاملة تشاركية
 (.الطفلو  املرأة على اجلنسية اجلراوم قضايا: 03 عدد جدول انظر. )وتطبيقه العتماده اإلنسان

  جام بالبش  ج يم اال -7 
 قرانون مشرروع إعرداد ت أنّره إال بالبشرر، باالجترار يتعلرق خراب قانون تون  يف يوجد ال -156
 نر  غيرا  ظرل يف. الشرع  نروا  جملر  علرى عرضره انتظرار يف بالبشرر اإلجترار مبكافحرة يتعلق
 مرن املخرالفن تتبر  ويقر  اجلزاويرة اجمللرة أحكرام تطبيرق يرتم الظراهرة، مبكافحرة يتعلرق خاب قانوين
 وقررد...  والتحيررل الةررري خنرراء يف والتوسرر  الفجررور علررى والتحررريض السررري البةرراء تعرراطي أجررل

 علرررى وإحرررالتهم شرررخ  107:  ب اإلحتفررراظ ت قضرررية 177 عررردد 2013 سرررنة خرررالل سرررّجل
 اإلحتفررراظ ت 2014 سررنة مررن األوىل أشرررهر 07  ال خررالل قضررية 50 عررردد سررّجل كمررا  العدالررة
 ملررردة والسرررجن الررردعوى مسررراع عررردم برررن الصرررادرة األحكرررام وتررررتاو  مرررنهم، أشرررخاب 08 بعررردد
 جرراوم يف املفصرولة القضرايا عردد: 04 عردد جردول انظرر) .سرنوات 03و أشرهر 06 بن ترتاو 
 (.بالبشر االجتار
 اإلدارة صررل  بالبشررر اإلجتررار ملكافحررة خليررة إحررداث اختاذهررا ت الرري الترردابري بررن ومررن -157
 إختراذ عررب القضايا من الصنف هذا مبباشرة تعى العدلية الشرطة بإدارة االجتماعية للوقاية الفرعية
 املسرتقطبة الردول علرى بررتددهن املعروفرات الفتيرات ضرد حب  حماضر حترير: اإلجراءات من مجلة

 وإدراج العدالرررة علررى وإحرررالتهم هبررم واإلحتفررراظ الوسررطاء وضرررد الرردعارة جمرررال يف للعمررل للنسرراء
 التحركررات عررن لإلعررالم والربيرة اجلويررة العبررور نقرا  مرر  والتنسرريق بررالتفتي ، فررار حبالررة هررم الرذين

 جمررررال يف السررررتةالهلن للنسرررراء املسررررتقطبة الرررردول علررررى برررررتددهم املعررررروفن لألشررررخاب احلدوديررررة
 والتنسريق والضرحايا، بالوسطاء تتصل معلومات على للحصول املعنية اإلدارات ومراسلة الدعارة،

  .اا واجتماعي اا نفسي بالبشر اإلجتار ضحايا بالنساء لإلحاطة باملرأة تعى الي اجلمعيات م 
 ونقررل دعررم" تعرراون برنررامج إطررار يف للهجرررة الدوليررة املنظمررة مرر  الداخليررة وزارة وتعمررل -158
 إلجنراز (SHARE) "بالبشرر اإلجترار مكافحرة جمرال يف التجرار  وتبرادل والتوجيه املساعدة آليات

 حررول الدراسرري اليرروم: الةررر  يف مترر  الرري األنشررطة ومررن. بتررون  الظرراهرة هررذه حررول دراسررات
 يف بالبشرر اإلجترار دراسرة نتراوج" لتقدم التحسيسي واللقاء ،"تون  يف باألشخاب اإلجتار من "

 ".تون 
 العرراوض خمتلرف إىل اإلسرتجابة علرى الداخليرة بروزارة اإلنسران حقروق خليرة حترب كما -159
 .شأهنا يف الالزم وإجراء ومتابعتها الصلة ذات املنظمات من الواردة
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 11 المادة  

 الحق في التوى عيش كا   
  ط الفق  الو ني وا ساس الملت  م وآليات القياس -1 

 علرررى االجتمررراعي والتفررراوت الفقرررر مؤشررررات قيررراس يف لإلحصررراء الررروطين املعهرررد يعتمرررد -160
 بدوريرررة ينجرررز الرررذي األسرررر عررري  ومسرررتوى واالسرررتهالك، اإلنفررراق حرررول الررروطين املسرررح بيانرررات
 باعتماد الفقر خ  حتديد ويق  كاملة، سنة مدى على العينة أسر مقتنيات يرصد حي  مخاسية
  .النامية الدول أغل  شأن ذلك يف شأنه املطلق الفقر مقاربة
 المنا ق فل  2010-2000 سنتي بي  اللنوي الف دي الفق   ط  طوم

 خ  الفقر املدق  )بالدينار( )بالدينار( خ  الفقر 

 2000 2010 2000 2010 

 757 534 1 277 902 تون  الكربى

 733 518 1 158 818 الوس  البلدي

 571 405 820 581 الوس  غري البلدي

 املعهرد قرام الناميرة، للردول الفقرر تقيريم يف (59)الدوليرة للمنراهج املتواصرل التطرور وملواكبة -161
 أفضر  والي 1980 سنة منذ هبا املعمول للمنهجية أوىل مبراجعة 2005 سنة لإلحصاء الوطين

 :على تقوم جديدة منهجية اعتماد إىل

 وتقردير احلراريرة السرعرات مرن املثلرى احلاجيات تقييم أساس على الةذاوي العنصر تقدير 
 الفقرررر خلررر  الةرررذاوي غرررري العنصرررر واحتسرررا  الضررررورية الةذاويرررة السرررلة كلفرررة متوسررر 

 الوسرررطن يف العمليرررات هبرررذه والقيرررام املتةررررّيات، عديرررد تشرررمل معادلرررة علرررى باالعتمررراد
 الوسرررطن برررن السررركان مرررن موحررردة شررررحية علرررى واالعتمررراد (60)البلررردي وغرررري البلررردي
 (.ت د 480-360 الفردي اإلنفاق معدل) والريفي احلضري

 األدىن الفقرررررر خررررر : اثنرررررن مسرررررتوين إىل الفقرررررر خررررر  بتجزورررررة املنهجيرررررة هرررررذه وخترررررت  -162
 للفررد الضررورية احلراريرة السعرات من املثلى احلاجيات تقييم أساس على ويقدر" املدق  الفقر" أو

 مسررتوى حتديررد تقييمرره ويقتضرري األعلررى الفقررر وخرر  اليرروم، يف حراريررة سررعرة 2 200  ب واملقرردرة
 كلفرة احتسرا  إىل باإلضرافة اإلنفراق هيكلة باعتبار تقدر الةذاوية غري املواد على اإلنفاق أعلى

 .املثلى الةذاوية احلاجيات

 الررروطين املعهرررد قرررام الفقرررر قيررراس جمرررال يف املعتمررردة للمنررراهج التطرررويري للرررنهج ومواصرررلة -163
 علررى تةيررري: يف تتمثررل جديرردة إضررافات خررالل مررن املعتمرردة للمنهجيررة ثانيررة مبراجعررة لإلحصرراء
 حرررن يف اا فقرررر  األشررردّ  السررركان مرررنيف املاورررة  20 متثرررل أصررربح  الررري املرجعيرررة اجملموعرررة مسرررتوى
 الفرررردي إنفاقهرررا معررردل يررررتاو  الررري األسرررر القدميرررة املنهجيرررة ضرررمن متثرررل اجملموعرررة هرررذه كانررر 
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 مراجعرررة الفرديرررة، احلراريرررة السرررعرات مرررن احلاجيرررات حتديرررد السرررنة، يف اا دينرررار  480و 360 برررن
 .الرفاه مؤشر وحتديد ،(61)الفقر خ  لقياس الةذاوية غري املكونات لتقدير املعتمدة املنهجية

 23.3 إىل 2000 سررنةيف املاوررة  32.4 مررن الفقررر نسرر  تراجرر  املنهجيررة هررذه وبينرر  -164
 يتجررراوز ال حرررن ترررون  يف اا فقرررري  الفررررد ويعتررررب .2010 سرررنة 15.5 وإىل 2005 سرررنةيف املاورررة 
 الكررررررربى، باملرررررردن سررررررنوياا  دينرررررراراا  1 277  ب احملرررررردد الفقررررررر خرررررر  السررررررنوي اسررررررتهالكه مسررررررتوى
 مسرررتوى يتجررراوز ال عنررردما اا مررردقع اا فقرررر  اا فقرررري  ويعتررررب. البلديرررة غرررري باملنررراطق دينررراراا  820 مقابرررل

 الكرررربى باملررردن للفررررد سرررنوياا  دينررراراا  757  ب حرررّدد الرررذي املررردق  الفقرررر خررر  السرررنوي اسرررتهالكه
 ونسرربة املرردق  الفقررر نسرربة تطررور: 01 عرردد جرردول انظررر) .البلديررة غررري باملنرراطق دينرراراا  571  وب

 (.السكان من اهلشة الفئات
 املعردالت هرذه فرإن الروطين، املسرتوى علرى الفقرر نسربة يف امللحروظ الرتاجر  من وبالرغم -165

 أكثرر البلردي غرري بالوس  الفقر نسبة متثل حي  الداخلية باملناطق سيما ال مرتفعة تعترب تزال ال
 .الكربى باملدن املسجلة النسبة ضعف من

 الةررررررريب الوسررررر  جبهرررررات الفقرررررر خررررر  حتررررر  يعيشرررررون الرررررذين السررررركان نسررررربة وتقررررردر -166
 حيررر  مررن االجتماعيررة الفرروارق فررإن األسرراس هررذا وعلررى ،يف املاوررة 32.3 حبرروايل 2010 سررنة
 الةرريب الوسر  جهرة حير  إن املعاجلرة مرن اا مزيرد تسرتدعي زالر  ال تقلصرها، وعلرى الفقر، نسبة
 انظررر) .اا عمقرر ازدادت السرراحلية اجلهررات وبررن بينهررا الفجرروة إن بررل اا فقررر  األشررد املنطقررة تررزال ال

 (.اجلهات حس  الفقر نسبة توزي : 02 عدد جدول
 وقد. (62)البشرية التنمية مؤشر تون  اعتمدت الفقر، لقياس مؤشر اعتماد م  وباملوازاة -167
 البشررررررية التنميرررررة تقريرررررر حسررررر  لترررررون  بالنسررررربة 2013 سرررررنة (63)البشررررررية التنميرررررة مؤشرررررر بلررررر 
 مرررررن 41 املرتبرررررة يف ليكرررررون 2000 سررررنة 0.642 مقابرررررل 0.721 مسرررررتوى (64)2014 لسررررنة
 تررون  ترتيرر  حتسررن كمررا  .املرتفعررة البشرررية التنميررة ذات البلرردان فئررة مررن مصررنفة دولررة 53 مجلررة
  .2000 سنة خالل 101 مقابل دولة 187 مجلة من 2013 سنة يف 90 ليبل  اا عاملي
 برن البشررية التنميرة مبؤشرر اخلاصرة األدلرة مسرتوى يف ترون  تطرّور برامللحق اجلردول يبّن  -168
 72.6 مرن) سرنة 2.3  ب الروالدة عنرد املتوقر  العمر متوس  ازداد حي  2013و 2000 عامي
 (.6.6 إىل 4.8 مرررررررن) سرررررررنة 1.8  ب زيرررررررادة الدراسرررررررة سرررررررنوات متوسررررررر  وشرررررررهد(. 74.9 إىل
 خصرروب ويف (.14.6 إىل 13.2 مررن) سررنة1.4  ب ارتفعرر  فقررد املتوقعررة الدراسررة سررنوات أمررا

يف  4.6  ب يقردر سرنوي مبعدل للفرد اإلمجايل القومي الدخل يف زيادة تسجيل ت املعيشة مستوى
 عنرد احليراة مؤمل: 03 عدد جدول انظر. )2013و 2000 سنة بن املمتدة الفرتة خاللاملاوة 
 (. السنوي الفرد ودخل الوالدة
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 طررة عم ساسررت ا يجية و نيررة لمكافحررة الفقرر  وآليررات مأرر  و نفيررذ ال طررة و قيرريم التقرر م  -2 
 المح ز للق اء عل  الفق 

 لرردعم الررربامج مررن مجلررة علررى الفقررر مررن احلرردّ  إىل الراميررة سياسررتها ضررمن تررون  تعتمررد -169
 الرأمسررال علررى واحلفرراظ والفئررات، اجلهررات بررن الفرروارق مررن والتقلرري  االجتماعيررة التنميررة نسررق

 واالجتماعيرة االقتصرادية احلقروق كافرة السياسرات هلرذه العامرة واملبراد  الثواب  وتراعي. البشري
 رغرم .والرربامج اآلليرات ملختلرف والتنفيرذ التصرّور مسرتوى علرى احلقروق هذه ضمان على وحترب
 احملرروري ودورهررا التنمويررة تررون  سياسررة ضررمن والررربامج السياسررات هررذه هبررا حتظررى الرري األولويررة
 لرصررد حمررددة آليررات توضرر  ومل موحرردة وثيقررة ضررمن ترردرج مل أهنررا إال الفقررر مررن احلرردّ  يف وآثارهررا
 .تنفيذها
 يرررتم الفقررر علررى القضرراء جمررال يف احملرررز التقررردم ومرردى املعتمرردة الررربامج فاعليررة ولتقيرريم -170

 بدوريرة تنجرز الي األسر عي  ومستوى واإلنفاق االستهالك حول الوطنية املسو  على االعتماد
 السررجل غرررار علررى اإلداريررة املصررادر علررى اا أيضرر يعتمررد كمررا  .2010 سررنة آخرهررا كرران مخاسررية
 واالجتماعيرة االقتصرادية اخلصراو  حرول مؤشررات اسرتخراج يتيح الذي املعوزة للعاوالت الوطين
 .  الربامج لبعض التقييمية الدراسات نتاوج وعلى احملدود الدخل ذات لألسر

 سياسات وب ااج احامبة الفق  -3 
 سياسرررات وخاصرررة الفقررر مرررن احلررردّ  إىل الراميررة التنمويرررة والرررربامج السياسررات عرررن فضررالا  -171
 أمرررران شرررربكة تررررون  وضررررع  األساسررررية، املررررواد ودعررررم االجتمرررراعي والضررررمان والتشررررةيل التعلرررريم

 اعتمرراد ت كمرا  .اخلصوصرية االحتياجررات وذات اهلشرة الفئرات لفاورردة اخلردمات لتروفري اجتمراعي
 ذات وأخرررى رعرراوي طرراب  ذات ترردخالت تعتمررد الفقررر ملقاومررة اهلرردف حمررددة الررربامج مررن مجلررة
 .اندماجية صبةة

 الندوض االجتماعيب ااج   
تعررى بترروفري حررد  "، وهررياالجتمرراعيبرررامج النهررو  " يف الرعاويررة الررربامج أبرررز وتتمثررل -172

 ،أدىن مررن مسررتلزمات العررري  الكرررم للفئرررات املعرروزة وحمررردودة الرردخل واإلحاطرررة بالفئررات اهلشرررة
 ".املعوزة العاوالت إلعانة الوطين الربنامج" وتشمل
 منحة الفقر خ  حت  تعي  الي لألسر" املعوزة العاوالت إلعانة الوطين الربنامج" يوفر -173
 األدىن األجرررر مرررنيف املاورررة  34 متثرررل 1999 سرررنة د 73 مقابرررل د 110 قررردرها باشررررةم ماليرررة

 وتسررند. 1999 سررنة ألررف 135 مقابررل أسرررة ألررف 235 اا حاليرر املنحررة هبررذه وتنتفرر . املضررمون
 الربنامج خيص . و الكفالة يف أطفال لديها الي أو امرأة ترأسها الي العاوالت إىل االنتفاع أولوية
 د 10 قردره إضرايف مبلر  الدراسرة سرن يف أبنراء لديها والي الشهرية باملنحة املنتفعة األسرة لفاودة
 أخرررى ناحيررة مررن يرروفر كمررا  .أطفررال الررثالث املنتفعررن عرردد يتجرراوز ال أن علررى الواحررد، للطفررل
 وذوي احملررررددة االنتقررراء ملقرررايي  تسرررتجي  الررري املعرررروزة العررراوالت منررره وتسرررتفيد اجملررراين العرررالج
 بالتعريفرة والعرالج أسررهم داخرل املعروزين املسرنن إىل باإلضافة العمل، على القادرين غري اإلعاقة



E/C.12/TUN/3 

39 GE.15-10211 

 الفقرررية العرراوالت تنتفرر  كمررا  .صررحية تةطيررة متتلررك ال الرري الرردخل حمرردودة للعرراوالت املنخفضررة
 اعتمرررررررادات 2013 يف هلرررررررا خصصررررررر  الدينيرررررررة األعيررررررراد مبناسررررررربة مومسيرررررررة ماليرررررررة مبسررررررراعدات

 قرردرت واجلامعيررة املدرسررية العررودة ومصرراريف مقرردرة ظرفيررة مبسرراعداتو  ،.د. م 23 يفرروق قرردرها
 اإلعانرات إسناد نظام شفافية لتأمن القرارات من مجلة اختذت كما  .2014 بعنوان. د. م 14  ب

 .املعوزة الفئات حقوق وتعزيز القارة

 العاوالت حول وديناميكي متطّور معطيات بنك لوض  اإلعداد يف الشروع ت وبالتوازي -174
 وت. مسررتحقيها حنررو االجتماعيررة الترردخالت تصرروي  حتسررن مررن ميّكررن الرردخل وحمرردودة املعرروزة
 االنتقررال صررندوق مررن مررايل برردعم الرردخل وحمرردودة املعرروزة العرراوالت حررول معلومررايت نظررام إرسرراء

 حررول احملّينررة املعلومررات لتجميرر  شرراملة مراجعررة وإجنرراز الرردويل، البنررك إشررراف حترر  الرردميقراطي
 .أفرادها وكافة الدخل وحمدودة املعوزة العاوالت

 ب ااج معاية الفئات ال صوأية  
 فئات تستهدف إدماجية صبةة ذات برامج الفقر مقاومة جمال يف الدولة اعتمدت كما -175
 . اخلاصة االحتياجات ذات والنساء اإلعاقة وذوي واملسنن األطفال خمتلفة
 اا منو  األقل باملناطق احلياة ظروف وحتسن عي  مستوى من للرف  الدولة سعي إطار ويف -176

 مثل الفقرية، احلضرية واملناطق الريفية املناطق سكان تستهدف التنموية الربامج من مجلة إرساء ت
 مشراريعه تشرمل التنمويرة الرربامج مرن اا جديرد جريالا  ميثرل الرذي (65)املندجمة احلضرية التنمية برنامج

 وتروفري العري  ظرروف لتحسرن الفقررية األحيراء مسرتوى علرى ويتدّخل والريفي احلضري الوسطن
 .الشعبية باألحياء اا ساكن ألف 290 واستهدف العمل، فرب
 تدخالترره وتشررمل ظررريف تشررةيل آليررة وميثررل (66)للتنميررة اجلهويررة احلضرراور برنررامج وكررذلك -177
 إىل وتنتمري مهنيرة مرؤهالت متلرك ال الري العاملرة اليرد السرتيعا  ويوجره اجلمهوريرة واليات كافة
 .فقرية اجتماعية شرحية
 الرردخل وحتسرن شررةل، فررب ترروفري إىل يهردف الررذي (67)املندجمرة التنميررة برنرامج وأيضراا  -178

 املعتمرررديات يسرررتهدف الرررذي الربنرررامج ويشرررمل. اجلماعيّرررة والتجهيرررزات األساسرررية البنيرررة وتطررروير
 اإلشرررركاليات ذات واملعتمررررديّات احلرررردودي الشررررري  علررررى املتواجرررردة واملعتمررررديات األولويررررة ذات

 األنشرررررررطة ذات واملعتمرررررررديات...(  املنجميّرررررررة - اجلبليّرررررررة - الّصرررررررحراويّة املنررررررراطق) اخلصوصرررررررّية
 9.2 حررروايل يقطنهرررا معتمديرررة 55 علرررى اا موّزعررر اا مشرررروع 90 والضرررعيفة، املتوّسرررطة االقتصرررادية

 مقارنرررة التنمويرررة مؤشرررراهتا يف اا ترررأخر  تشررركو الررري الداخليرررة اجلهرررات حظيررر  وقرررد. سررراكن مليرررون
يف املاوررة  18.9 مقابررل الربنررامج مشرراري  مجلررة مررنيف املاوررة  81.1  ب للرربالد السرراحلية باجلهررات
 .الساحلية للجهات

 للشررا ، الصراح باملراء عاولرة 64 469 تزويرد من مكن الذي للتنمية اجلهوي الربنامج -179
 عاولرة، 107 667 لفاوردة الررزق مروارد تردعيم عاولرة، 43 016 لفاودة الكهرباوي النور إيصال
  .الفالحية املسالك من كلم 2 035 حوايل هتيئة عاولة، 63 250 لفاودة السكن حتسن
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 العالية العمالية الكثافة ذات ا شغا  دعم ب نااج  
 اجلهرررات بعرررض يف العاليرررة العماليرررة الكثافرررة ذات منوذجيرررة مشررراري  5 تنفيرررذ يف يتمثرررل -180

 ويستهدف. دينار مليون 13 قدرها بكلفة 2013 سنة من اا انطالق سنوات ثالث ملدة الداخلية
 .بوزيد وسيدي والكاف وقفصة والقصرين سليانة واليات
 املرجوة الفاعلية حتقيق دون حال  الي الصعوبات عديد التنموية الربامج هذه وواجه  -181
 تتجررراوز مل حيررر  اجلهويرررة اجملرررال  لفاوررردة احملالرررة االعتمرررادات اسرررتهالك نسررربة تررردين أبرزهرررا مرررن

 احملررررردودة والقررررردرةيف املاورررررة،  50 الرررررربامج ملختلرررررف املرصرررررودة االعتمرررررادات اسرررررتعمال معررررردالت
 البشرية املوارد قلة بسب  اآلجال يف املربجمة املشاري  إجناز على اجلهوية الفنية واملصاح للمجال 
 تكامرل وانعردام املسرتهدفة املنراطق علرى الربامج هذه تأثري ملدى التقييم غيا  إىل إضافة. واملادية
 عرن هبرا واحليراد الرربامج هرذه وتوظيرف األخررى القطاعيرة التردخالت بقيرة ومر  بينهرا فيما الربامج
 . أهدافها

 ذات والبررر ااج االجتماعيرررة التحررروي ت: 04 عررر د جررر و  انظررر   االجتماعيرررة التحررروي ت -4 
 (اإلدااجية الصبغة
 الدولررة هبررا تقرروم الرري االجتمرراعي الطرراب  ذات الترردخالت االجتماعيررة التحررويالت متثررل -182

 باخلصرروب منهررا متعررددة وأشرركاالا  متنوعررة صرربةة وتكتسرري. املررواطن لفاورردة العموميررة اهلياكررل أو
 والصررحة والتكرروين والتعلريم الرتبيررة جمراالت يف الدولررة تسررديها الري اجملانيررة وشربه اجملانيررة اخلردمات
 الصررراح باملررراء التزويرررد مثرررل إجنازهرررا يف املسرررامهة أو األساسرررية واملرافرررق التجهيرررزات تررروفري وغريهرررا،
 املرنح غررار علرى املباشررة والنقديرة العينيّرة املساعدات تقدم الريفي، التنوير بشبكة والرب  للشرا 
 بتةطيرة األساسرية املرواد بعرض دعرم الظرفيرة، واإلعانرات الردخل حمردودة تالعراوال لفاوردة املسداة
 تسرررديها الررري االجتماعيررة املنررراف  العمررومي، البيررر  وسررعر املرررواد هلررذه احلقيقررري السررعر برررن الفررارق
 علررى والترأمن العاوليرة واملررنح كاجلرايرات مرنهم احلرق وأويل ملنخرطيهررا االجتمراعي الضرمان أجهرزة
 بره، يقروم عمرل مقابرل األجرري يتقاضراه الرذي األجرر مر  وباملقارنرة. املهنيرة األخطرار وضرد املر 
 .مباشر مقابل بدون اا إضافي اا اجتماعي دخالا  االجتماعية التحويالت تعدّ 

 الحق في الغذاء -5 
الترر ابي  المت ررذة ل ررمان سررذاء فلرر  أسررعام اعقولررة وكررا  ارر  فيرري النوعيررة والكميررة   أ( 

 الصحيةوالمواأفات 
 الرردويل التعريررف والزراعررة لألغذيررة املتحرردة األمررم منظمررة يف اا عضررو  بصررفتها تررون  تبنرر  -183
 ملفهروم أضراف . و التنمويرة سياسرتها ثوابر  أحرد الةرذاوي األمرن مرن وجعل  ،(68)الةذاوي لألمن
 مر  اإلمكران قردر الوطين اإلنتاج على باالعتماد الةذاء توفري: مها آخرين عنصرين الةذاوي األمن
. الةرذاوي التجراري للميرزان املسرتدم التروازن حتقيرق إىل والسعي االقتصادية، اجلدوى قواعد احرتام

 الرردواجن، األلبرران الطمرراطم، البطاطررا، الزيرراتن، احلبررو ،) قطاعيررة اسرررتاتيجيات تنفيررذ وبفضررل
. مسررتدمية بصررفة الةررذاوي أمنهررا تعزيررز إىل تررون  توصررل  املتخررذة واإلجررراءات( البحررري الصرريد
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 التةذيرة وسروء اجملاعرة جتابره الي البلدان بعض يف املسجلة احملرجة األوضاع عن بعيدة تون  وتعد
 اا داومرر األساسرية وغرري األساسررية الةذاويرة املنتجرات كانرر  حير  الةرذاوي، األمررن انعردام وبالترايل
 املررررواطنن حاجيررررات بررررن هامررررة اخررررتالالت أي يسررررجل ومل ومنتظمررررة، مسرتسررررلة بصررررفة مترررروفرة

 ترروفر مسررتوى علررى اضررطرابات أو (اجلفرراف سررنوات تتررايل) الصررعبة الفرررتات يف حررىت واملترروفرات،
 .األغذية

 ضمان التزوي  الغذائي المنتظم  ب( 
)بطاطرا، بريض، حلير ،  االسرتهالكيةيتم بتكروين املخزونرات التعديليرة ألهرم املنتجرات  -184

 احلبررو  ديرروان مسررتوى علررى يررتم كمررا  وتوزيرر  متميّررزة،حلرروم الرردواجن( وإحررداث شرربكات ختررزين 
 العمررل ويررتم. االسررتهالك مررن شررهرين يلرريب احلبررو  مررن مسررتمرة بصررفة اسرررتاتيجي خمررزون تكرروين
  .قنطار مليون 6.4  ب إضافية طاقة إجناز برجمة مت  حي  اخلزن طاقات يف الرتفي  على

  حلي  اإلنتاج واإلنتاجية  ج( 
 املررررواد يف الررررذايت االكتفرررراء حتقيررررق قصررررد القطاعيررررة اخلطرررر  لتنفيررررذ اجملهررررودات تتواصررررل -185

 السررنة امتررداد وعلررى مسررتمرة بصررفة املطلوبررة وبالنوعيررة الالزمررة بالكميررة الةررذاء وترروفري األساسررية
 هرري تررون  إليهررا توصررل  الرري النترراوج أهررم مررن. و اإلمكرران قرردر الرروطين اإلنترراج علررى باالعتمرراد

 مرررن اسرررتهالك مرررنيف املاورررة  95 مرررن وأكثرررر اا تقريبررر والةرررالل اخلضرررر مرررن اتاحلاجيررر كامرررل إنتررراج
 تةطيرة نسربة معردل وتقدر. واأللبان والبيض البيضاء اللحوم من احلاجيات وكامل احلمراء اللحوم
 (. 2013-2010 فرتة معدليف املاوة ) 72 حبوايل الةذاوي التجاري امليزان
 اإلنتررراج تةطيرررة مسرررتوى يبقرررى تعزيرررز األمرررن الةرررذاوي جملهرررودات املبذولرررة يفا مرررن رغموبرررال -186
يف املاوررررة  38 تررررون  تررررورد إذ .اا ضررررعيف األساسررررية املررررواد لعديررررد االسررررتهالكية للحاجيررررات احمللرررري
 معرررردل) اللرررن القمررررح مرررن احلاجيررررات مرررنيف املاورررة  81و الصررررل ، القمرررح مررررن احلاجيرررات مرررن
. النباتيررررة والزيرررروت والسرررركر والررررذرى األرز مررررن احلاجيررررات كررررل تررررورد(. و 2014-2010 فرررررتة

ترررردي مسرررتوى األمرررن الةررذاوي علرررى مسرررتوى األفرررراد  يف التجرراري امليرررزان تررروازن اخرررتاللويسرراهم 
 املناخيرة العوامرل اسرتقرار عردم إىل باخلصروب احمللري املنتروج تردين ويرجر خاصة باملناطق الفقرية. 

 يف الرررتحكم نقررر  وكرررذلك املطريرررة الزراعرررات إنتررراج علرررى اا سرررلب يرررؤثر ممرررا األمطرررار انتظرررام وعررردم
 . املروية للحبو  الري عمليات يف التحكم وضعف اإلنتاج تقنيات
 العررررررام الصررررررندوق يشررررررمل األساسررررررية الةذاويررررررة املررررررواد أسررررررعار دعررررررم سياسررررررة إطررررررار يف -187

 60.5 ويوجره الردعم، إمجرايل مرنيف املاورة  9.2  ب الفقرراء وينتفر  املواد، من العديد (69)للتعويض
 املررواد دعررم كلفررة شررهدت. و (70)امليسررورة للطبقررةيف املاوررة  7.5و املتوسررطة للطبقررة منرره يف املاوررة
 النررراتج مرررن يف املاورررة 1.9 قررردره مرررا 2013 سرررنة بلةررر  حيررر  هرررام تطرررور األساسرررية الةذاويرررة
 2005 سررررنة د .م 243 مررررن الرررردعم كلفررررة يف مسرررربوق غررررري ارتفرررراع إىل ونشررررري. اخلررررام احمللرررري

 2013و 2010 سررنوات بررن (72)الرردعم نفقررات وتضرراعف . (71)2010 سررنة د .م 730 إىل
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 للصرندوق االجتمراعي الردور برن للتوفيق احلاجة يطر  ما وهو 2014 سنة د .م 1 450 لتبل 
 . الدولة ميزانية على االقتصادية وكلفته
 محايررة يف كبرري حرد إىل سراهم اا اجتماعير اا مكسرب تعردّ  ترون  يف الردعم سياسرة أن ورغرم -188
 الري العاليرة املاليرة الكلفرة الردعم سرلبيات مرن فإنره واملتوسرطة، الضرعيفة للطبقات الشراوية املقدرة
 يف العاملرررررة اخلاصرررررة املؤسسرررررات مردوديرررررة ضرررررعف إىل إضرررررافة العموميرررررة امليزانيرررررة كاهرررررل أثقلررررر 

 مر  السرعرية رقللفروا برالنظر التهري /التبذير) السلبية الظواهر بعض وتنامي املدعومة، القطاعات
 إحرداث 2002 سرنة وت. للدعم املستحقة غري الفئات بعض استفادة على عالوة ،(اجلوار دول

 لضرب  الردعم منظومرة حللقرات مفصرلة دراسرات إجنراز توىّل  األساسية، املواد بدعم خمت  هيكل
 .إدخاهلا الواج  واإلصالحات الدعم لسياسة االسرتاتيجية التوجهات

 الحق في الماء -6 

 والقادمرررة احلاضررررة لألجيرررال املررراوي األمرررن ضرررمان إىل ترررون  يف املاويرررة السياسرررة هتررردف -189
 والتطرور املناخيرة التةرريات االعتبرار بعرن واألخرذ والطلر  العر  بن املاوية املوازنة على واحملافظة
 إىل هترردف 1990 سررنة منررذ املاويررة املرروارد لتعبئررة وطنيررة خطرر  وضرر  وت. واالقتصررادي العمررراين
 البحررر ميرراه لتحليررة الرروطين الربنررامج وتنفيررذ ،2016 أفررق يف املاويررة املرروارد مررنيف املاوررة  95 تعبئررة

 الررررري ميرررراه اسررررتعمال يف واالقتصرررراد امليرررراه، علررررى الطلرررر  وترشرررريد تقنياهتررررا يف الررررتحكم وتطرررروير
 لكرررل امليررراه وتررروفري تررأمن مرررن املاويرررة املنظومررة ميكرررن ممرررا فواوضرررها وحتويررل السررردود ربررر  ومواصررلة
 .القطاعات

 اعقولة بأسعام والمأاون الكافي الماء عل  ش ص ك  فصو  ل مان المت ذة الت ابي  -7 
 السرررتةالل الوطنيرررة الشرررركة طريرررق عرررن للشرررر  الصررراح باملررراء الريفيرررة املنررراطق تزويرررد يرررتم -190
 بالنسربة الريفيرة اهلندسرة ومصاح املاوية، شبكتها من والقريبة اجملمعة للمناطق بالنسبة املياه وتوزي 

 حنفيررات طريررق عررن مجاعيررة بطريقررة املنتفعررن تزويررد يررتم حيرر  الترردخل وصررعبة املشررتتة للمنرراطق
 يف الريفيرة املنراطق يف املاويرة اجملرام  وتتصررف .الفنيرة الظرروف تروفرت كلمرا فرديرة وبطررق عمومية
 القطير  ري مرن متكرن حير  مجاعية بصفة للمتساكنن للشر  الصاح املاء لتوفري املاوية األنظمة
 . اجلفاف فرتات يف األشجار ومحاية
 التونسرية الربالد انتهجر  اجلهرات برن عادلرة وبصفة وكيفا كما  املياه توفري مستوى على -191

 تسرّجل الري املنراطق برن ماويرة موازنرة حتقيرق إىل يهردف مراوي تعرديل إرسراء يف متثل  اسرتاتيجية
 املطريررررة التسرررراقطات كميررررات تراجرررر  فرررررتة يف خاصررررة اا نقصرررر تعرررررف الررررّي  واملنرررراطق اا ماويرررر اا فاوضرررر

 . امللوحة نسبة لتعديل البعض ببعضها السدود مياه خمتلف خل  إىل إضافة. واجلفاف
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 (12 المادة انظ   الماء نوعية ل ماسة الموجود النظام ع  اعلواات  ق يم -8 

 المائية الموامد وفماية للميا  الصحي االست  ام اجا  في التثقيف -9 
 القطاعرات مجير  يف املاء يف لالقتصاد وطنية اسرتاتيجية 1995أيار/مايو  منذ إرساء ت -192

 ومؤسسرررررايت فرررررين طررررراب  ذات متكاملرررررة إجرررررراءات عررررردة علرررررى تعتمرررررد الفالحيرررررة وغرررررري الفالحيرررررة
 حير  اا هامر اا دور  املاويرة اجملرام  فتلعر  املاويرة، األنظمرة يف التصررف مسرتوى على أما .واقتصادي

 الصرراح باملرراء للتررزود جممعرراا  1 327 منهررا ماويرراا، جممعرراا  2 580 قرابررة 2012 سررنة عررددها بلرر 
 بنسررررربة للميررررراه مسرررررتهلك أكررررررب هرررررو املرويرررررة الزراعرررررات قطررررراع أن إىل اإلشرررررارة وجتررررردر. للشرررررر 
 األخررى االسرتخدامات مر  منافسرة يف يعلره ممرا املسرتهلكة، امليراه مروارد مرنيف املاوة  80 حوايل

 الرروطين الربنررامج مكررن وقررد. احتياجاترره يف اا منررو  يشررهد الررذي للشررر  الصرراح املرراء ذلررك يف مبررا
 يف املقتصردة باملعردات املرويرة املسراحات مرنيف املاورة  88 يقار  ما جتهيز من املاء يف لالقتصاد

 املاويرة املروارد اسرتعمال يرتم كمرا  .املوضرعي الرري مبعداتيف املاوة  45 عن يزيد ما منها الري مياه
 هرررررذا يبقرررررى ولكرررررن املاحلرررررة، امليررررراه وحتليرررررة املعاجلرررررة، املسرررررتعملة امليررررراه يف واملتمثلرررررة تقليديرررررة الةرررررري

 .التحلية كلفة وارتفاع املعاجلة املياه لنوعية اا نظر  اا حمدود االستخدام
 الحق في سك  الئق -10 

 اللك  سي  ال ئق والت ابي  المت ذة  أ( 
 السركن ظراهرة جملاهبرة متعرددة سركنية برامج تون  أجنزت السكن حق ضمان إىل سعياا  -193
 يلي بيانه أدناه. ما ومنها الالوق غري

 سرررتكملاو  1986 سرررنة انطلرررق :الب ائيرررة الملررراك  علررر  للق ررراء الرررو ني الب نرررااج -194
 الوسررر  يفيف املاورررة  80 منهرررا برررداوي مسررركن ألرررف 94 وتعرررويض إلزالرررة وتررردخل 2007 سرررنة
 .احلضري الوس  يفيف املاوة  20و الريفي
 تعرو  جديدة مساكن لبناء ويتدخل 1992 سنة أحدث :الو ني الت اا  أن وق -195

 ومشلررر . جديررردة سررركنية جتمعرررات وبنررراء املوجرررودة املسررراكن علرررى حتسرررينات وإدخرررال األكررروا 
 20 وحتسرن جديرد مسركن ألرف 43) مسركن 63 000 قرابرة 2005و 1993 بن تدخالته

 (.مسكن ألف
 تركيرز مرن 1996و 1992 سرنة برن مّكرن: الشرعبية ا فيراء لتدذي  الو ني الب نااج -196
( للشررا  الصراح واملراء األمطرار ميراه وتصريف العمومي والتنوير والتطهري الطرقات) األساسية البنية

. سرررراكن ألررررف 540 منرررره واسررررتفاد 2001-1997 بررررن بلديررررة 135 علررررى موزعررررة حيرررراا  222  ب
 بلديررة 224 علررى اا موزعرر اا حيّرر 259 تدخالترره مشلرر  2006و 2002 بررن املمترردة الفرررتة وخررالل
 موزعررررة اا حيرررر 229 لتهررررذي  وترررردخل 2012و 2007 وبررررن. سرررراكن ألررررف 580 منهررررا واسررررتفاد

 . مسكن ألف 120و ساكن ألف 600 حوايل لفاودة بلدية 190 على
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 مشلر ( 2009-2007) خرالل: الكبر ى بالم ن الشعبية با فياء اإلفا ة ب نااج -197
 املنتفعة املساكن عدد ويقدر والية 15و جهوي وجمل  بلدية 17 على اا موزع اا حي 26 تدخالته

( 2012-2010) وبرررن .اا سررراكن 166 055  ب املنتفعرررن السررركان وعررردد اا مسررركن 32 286  ب
 17 علرررى اا موزعررر اا حيرر 56 مرررن تتكررون منطقرررة 21 يف اإلحاطرررة برنررامج مرررن الثرراين اجليرررل ترردخل
 ألرف 40 حروايل يقطنرون سراكن ألرف 200 حروايل تدخالتره من واستفاد. جهوي وجمل  بلدية

 تطهررري قنرروات مررن كلررم 49 حرروايل ومررد الطرقررات مررن كلررم 232 حرروايل تعبيررد مشررل. و مسرركن
 4 263 حررروايل وتركيرررز األمطررار ميررراه صرررف قنررروات مرررن كلررم 43 حررروايل ومررد املسرررتعملة امليرراه
 .إنارة نقطة
 اا حي 119 يستهدف: (2016-2012  اللكنية ا فياء وإدااج  دذي  ب نااج -198
 يقطنرررره اا مسرررركن ألررررف 132 األحيرررراء هررررذه تعررررد. و جهويررررة جمررررال  8و بلديررررة 62 علررررى اا موزعرررر
 . ساكن ألف 685 حوايل
 ويهرتم 2012 سرنة األول جزوه يف أحدث: االجتماعي لللك  ال صوأي الب نااج -199
 وتشرررمل. األساسررية توسررعتها أو ترميمهرررا أو جديرردة مبسرراكن وتعويضرررها البداويررة املسرراكن بإزالررة

 . جديدة مبساكن وتعويضها بداوي الوق غري مسكن 9 000 إزالة التدخالت
   ابي  الحصو  عل  سك  الئق  تحم   كلفت  ال ولة  ب( 

 احليرازة ضرمان مر  تكلفتره حتمرل ميكرن الوق سكن على احلصول يضمن تدبري يوجد ال -200
 املرررروارد إىل الوصررررول علررررى القرررردرة أو الرررردخل عررررن النظررررر بةررررض القررررانون مبوجرررر  شررررخ  لكررررل

 . االقتصادية
 والضررررعيف املتوسرررر  الرررردخل ذات للفئررررات مالومررررة مسرررراكن علررررى احلصررررول لضررررمانو -201

 اخلصوصي الربنامج إطار يف وفر الذي األجراء لفاودة باملسكن النهو  صندوق الدولة أحدث 
 .احملدود الدخل ذات للعاوالت اجتماعياا  مسكناا  20 000 حوايل االجتماعي للسكن

 ت اخلاصررررة، السرررركنية االحتياجررررات ذوي فيرررره يعرررري  أن ميكررررن الررررذي السرررركن إلتاحررررة -202
 بضرررررررب  واملتعلررررررق 2006أيار/مررررررايو  30 املررررررؤر  2006 لسرررررررنة 1467 عرررررردد األمررررررر إصرررررردار

 العموميرررررة البنررررراءات داخرررررل اإلعاقررررة ذوي األشرررررخاب تنقرررررل بتيسررررري اخلاصرررررة الفنيرررررة املواصررررفات
 .للعموم املفتوحة اخلاصة والبناءات السكنية واملركبات املشرتكة والتجهيزات والفضاءات

 الرري التلررّوث مصررادر مررن قريبررة أو ملوثررة مواقرر  يف السرركنية الوحرردات بنرراء عرردم لضرمان -203
 القواعرررد تضرررب  الررري والتعمرررري الرتابيرررة التهيئرررة جملرررة علرررى ترررون  تعتمرررد متسررراكنيها، صرررحة هتررردد

 السرررركنية التجمعررررات وإنشرررراء ولتخطرررري  األمثررررل، االسررررتعمال واسررررتعماله الرررررتايب اجملررررال لتنظرررريم
 .العامة والصحة السالمة على واحلفاظ العي  إطار تكييف بةية تنميتهاو 

 الثررررورة انرررردالع ترررراريخ 2011 سررررنة حررررىت القسررررري اإلخررررالء ممارسررررات تررررون  تعهررررد مل -204
 العمررومين العقررارين البرراعثن ملررك علررى مسرراكن علررى العرراوالت بعررض اسررتول  حيرر  التونسررية
 طريرق عرن عليهرا املسرتوىل مسكن 965  ال مجلة من مسكن 82 إخالء ت مسكن 965 عددها
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 تررون  تعتمررد اإلخررالء مررن ومحررايتهم املسراكن يف البقرراء يف املسررتأجر حررق ولضررمان. العامررة القروة
  27 املررؤر  122 عردد بالقرانون واملرنقح 1976/فرباير شرربا  18 املرؤر  35 عردد نونالقرا علرى

 معررردة حملرررالت واملكررررتين املرررالكن برررن العالقرررات بضرررب  املتعلرررق 1993كرررانون األول/ديسرررمرب 
 .العمومية اإلدارة أو احلرفة أو للسكى

 12 المادة  

 الصحة الجلمية والعقلية لللكان  
 الو نيةاللياسة الصحية  -1 
 سياسة أحّية و نّية لتحلي  الوض  الصحي لجمي  اللكان  أ( 

 دعرم الوقراوي، الطر  تعزيرز: التاليرة األساسرية احملراور علرى الصرحية الوطنية اخلطة ترتكز -205
 حتسرن واملزمنرة، السرارية غرري األمررا  مكافحرة الصرحي، األمرن علرى احملافظرة اإلجنابيرة، الصرحة

 حرق دسررتة وت. الصرحية األساسرية البنيرة ودعرم والصرحية االستشفاوية املؤسسات ومردودية أداء
 احملرردود الررّدخل ولررذوي السررند لفاقرردي اجملرراين العررالج يف احلررق وخاصررة 38 الفصررل يف الصررحة

. (73)(45 الفصرررل) ومتوازنرررة سرررليمة بيئرررة يف واحلرررق( 44 الفصرررل) املررراء يف واحلرررق( 38 الفصرررل)
 إصررال  اجترراه يف الرردف  علررى اإلنسرران حلقرروق املسرراندة االسرررتاتيجية تركررزت 2012 سررنة ومنررذ

 الفعالرة الضرورية اخلدمات إتاحة لتحسن الشاملة الصحية التةطية لبلو  وذلك الصحي التمويل
 واملصرررراريف الشخصررررية املصرررراريف عرررر ء مررررن التونسررررية العاولررررة محايررررة مرررر  ،(74)التونسررررين لكررررل

 . الكارثية
 علرى برالرتكيز الصحية األساسية اهلياكل تطور اقرتن اهليكلي اإلصال  مستوى على أما -206

 مرررن للحرررد املرررواطن مرررن وتقريبهرررا الصررحية اخلررردمات وضرررمان لترررأمن الصرررحية املنظومرررة حموريررة ال
 فرتكررزت. الرربالد جهررات جممرروع لتةطيررة األساسررية الصررحة مراكررز مبضرراعفة املنرراطق، بررن التفرراوت
 .(75)صحياا  السكان تةطية توسي  مواصلة على الدولة جهود
 املبكررررر التقصررري جمرررال يف بالتحديرررد األساسرررية الصرررحية للرعايرررة خاصرررة أمهيرررة إيرررالء ت -207

 الصررحية باألمنررا  والنهررو  املزمنررة، برراألمرا  املصررابن لألشررخاب العالجيررة والرعايررة لألمرررا 
 الطر  منظومرة تردعيم مبزيرد األوليرة الصرحية اخلردمات إصرال  نسرق تسرري  عرن عالوة السليمة،
 األساسرية البنيرة تأهيرل مر  الوباويرة املراقبرة ومنظومرة الصرحية الردواور هيكلرة إعادة وتفعيل العاولي

 اجملانيرة الصحية التةطية أعباء حتمل أن إىل ونشري. األساسية الصحية الرعاية هلياكل والتجهيزات
 .خدماهتا جودة مستوى على وينعك  العمومية اهلياكل ميزانية توازن على سلباا  يؤثر

 نظام و ني لل عاية الصحية ا ولية يشم  جمي  اللكان  ب( 
 األخرررذ مرر  األّوليررة الصرررحية املشرراكل حلررلّ  تصرراعدي بنسرررق وطنيررة برررامج وضرر  أوالا  تّ  -208
 (76)السررررارية لألمررررا  بالنسررربة سرررواء املتاحرررة واملرررروارد والوبررراوي الررردميةرايف للتطرررور االعتبرررار بعرررن
 .السارية غري األمرا  أو
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 اخلارطررررررة ترررررردعيم خررررررالل مررررررن العالجيررررررة اخلرررررردمات إىل الوصررررررول حتسررررررن ثانيرررررراا  جرررررررى -209
 . (77)الصحية
 بإرسراء األول اخلر  مستوى على األنشطة وإدراج الصحية املنظومة بتأهيل ثالثاا  اضطُل  -210

 الصررررحية اخلرررردمات جررررودة لتررررأمن اسرررررتاتيجية وضرررر  الصررررحية، الرررردواور لرررردعم الرررروطين الربنررررامج
 جررررردول انظرررررر) والطفرررررل األم بصرررررحة التكفرررررل خررررردمات لررررردمج اسررررررتاتيجية وضررررر  األساسرررررية،

 والّصررررعوبات العواوررررق وتتمثررررل(. الصررررحية واملعرررردات الصررررحة ميزانيررررة مؤشرررررات تطررررور: 01 عرررردد
 .االعتماد منظومة عمل انطالق وعدم واملادية البشرية املوارد نق  يف املسّجلة العملّية

 الم افق الصحية الوقائية والع جية والمت صصة في إعادة التأهي   ج( 
 اا طبقر وجتهيزهرا ألصرنافها اا تبعر منروذجي ملخّط  اا وفق األساسّية الصّحة مراكز إحداث ت -211

 الكهرباويّرة الطّاقرة توليد مصادر فيها مبا االستشفاوية التقنّية التجهيزات وختض  .موّحدة لقاومات
 ملراقبة احلراوق جماهبة ومنظومة الصحّية، باملؤّسسات التقنية عالية والتجهيزات للنجدة، االحتياطية

 تطررروير علرررى املتواصرررل والعمرررل اإلجرررالء خمّططرررات حتيرررن إىل إضرررافة دوريّرررة وصررريانة ومتابعرررة فنيّرررة
 .الصحّية واملنشآت التجهيزات خمتلف صيانةو  للّصيانة، الفنّية األقسام
 البرى وتأهيرل لتهيئرة احلاجرة إىل باإلضرافة التجهيرزات قاومة حتين عدم يف العواوق تتمّثل -212

 منهررررا املّتصررررلة وخاّصررررة املعتمرررردة اجلديرررردة واملواصررررفات القواعررررد نطرررراق يف االستشررررفاوية التحتيّررررة
 .تكنولوجّيا املتطورة التدّخل وتقنيات التجهيزات ومالءمة الطّاقة يف باالقتصاد

 العام أو ال عاية الصحية والتأاي  الصحي ال ا   كاليف   اات  د( 

 اا وفقررر العموميّرررة الصرررحّية اهلياكرررل قبرررل مرررن اا اجتماعيررر املضرررمونن باملرضرررى التكفرررل يرررتم -213
 التكّفرل يرتمّ  اا اجتماعير املضرمونن لةرري بالنسربة أمرا عليهرا، اختيرارهم وقر  الي العالجية للمنظومة

 اا اجتماعير املضرمونن غرري املرضرى غالبيّرة برأنّ  اا علمر. الكاملة واجملانية املنخفضة التعريفة بنظام هبم
 فهررم وبالتررايل املنخفضررة، التعريفررة بنظررام ينتفعررون العموميّررة الصررحية اهلياكررل علررى يتوافرردون الررذين

 .رمزي معلوم وهو التعديلي املعلوم بدف  فق  مطالبون
 للمرضرى بالنسربة الصرحّية الّرعاية خدمات تعريفات حتديد خيض  اخلابّ  القطاع يف أّما -214
 . املهنّية لألعمال العام املصنف إىل االجتماعين املضمونن غري

 (7 انظ  المادة  و نية وفي  سياسة  -2 
 (7الل اة وال  اات: الل اة المدنية  انظ  المادة  -3 
 إجازة ا دوية والمع ات الطبية وضمان ع م انتداء أ فيتدا -4 

 وتزويرد الطبيّرة املسرتلزمات وبعرض األدويرة بتوريرد التونسية للبالد املركزية الصيدلية ختت  -215
 املعررردة األدويرررة ميرررداين يف الررروزارة سياسرررة وضررر  يف تسررراهم كمرررا  هبرررا، العموميرررة الصرررحية اهلياكرررل

 واملرواد الطبية واملستلزمات الطبية شبه واملواد األدوية ترويج وخيض . والبيطري البشري لالستعمال
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 عنررررد الفنيررررة املراقبررررة إىل باإلضررررافة الشرررررو  كررررراس إىل أو الرتخرررري  منظومررررة إىل الصرررريدلية شرررربه
 . التوريد

فرري ذلررت الترر مي  فرري اجررالي الصررحة  بمررا  رروفي  الترر مي  المناسرر  للعرراالي  الصررحيي  -5 
 وفقوق اإلنلان

. هبرا املعمرول الّدوليّرة املعرايري مر  يرتالءم مبا الط ّ  يف التكوين منظومة يف الّنظر إعادة تّ  -216
 اجلمهوريرة، ترا  كامل على موزعة متريض علوم مدرسة( 15) عشر خبمسة اا حالي التكوين يتمّ و 

 إطررار يف املنترردبن أو الطبيررة شرربه اإلطررارات لفاورردة مسررتمر تكرروين حلقررات املرردارس هررذه وتررؤمن
 :يلرري كمررا  التمررريض علرروم ومبرردارس فيهررا التكرروين االختصاصررات ضررب  إعررادة وت. الفررين التعرراون
 .األوىل الطفولة يف للرتبية مساعد احلياتية، اإلحاطة عون صّحي، مساعد
 ضرررمن املمرضرررن تكررروين إقررررار عرررن الّناجترررة اإلشررركاليات يف والّصرررعوبات العواورررق وترررربز -217
 خاّصرة) الطبيّرة شربه االختصاصرات بعرض يف التكوين مواصلة م  بالّتوازي العايل التعليم منظومة

 الّدقيقررة املعطيررات غيررا  جامعيّررة، غررري تكرروين هياكررل مسررتوى علررى( صررّحي مسرراعد اختصرراب
 خّريي استيعا  يف اخلاب للقطاع احملدودة املسامهة الطبّية، شبه الكفاءات من احلاجيات حول

 كرلّ  اسرتيعا  ميكنره ال الّرذي العمومي القطاع على الّضة  وتواصل الطيّب  شبه التكوين منظومة
 قلّرة بسرب  الطبيّرة شربه االختصاصرات يف التكوين هياكل على الّرقابة منظومة حمدوديّة اخلّرين،

 .للتكوين املخّصصة واملوارد املكونن عدد يف ونق  واملاديّة، البشريّة املوارد
  حلي  أحة الطف  وال عاية الصحية لألادات -6 

 بصرحة العنايرة مبزيرد اإلجنابيرة الصرحة دعرم يف الدولرة سياسرة تردعيم الصحة وزارة واصل  -218
 الرربامج وحتيرن ومراجعرة بإعرداد وذلرك هلرا املبكرر والتقصري اإلعاقة، من الوقاية وتعزيز والطفل، األم

 األم صرررحة مؤشررررات زالررر  ال الررري الواليرررات تسرررتهدف خصوصرررية عمرررل خطرررة وضررر  ت. الوطنيرررة
 األساسررية الصررحة مراكررز مررنيف املاوررة  90 قرابررة شررهدت وقررد املطلررو  املسررتوى دون هبررا والطفررل
 نسرربة لتتجرراوز للتلقرريح الرروطين الربنررامج تعزيررز وقرر  كمررا  .داخلهررا اإلجنابيررة الصررحة خرردمات إدمرراج
  يف املاوة. 97 العمر من السنتن دون األطفال لدى التالقيح مبختلف التةطية

 اجملانيررة الطبيررة اخلرردمات بفضررل إيابيررة نترراوج اإلجنابيررة للصررحة الرروطين الربنررامج وسررجل -219
 . واملناطق االجتماعية الفئات خمتلف لتشمل وتعميمها املسداة

 الوقاية ا  ا ا اض الم  بطة بالماء واعالجتدا -7 
 علررررى وعملررر  باملرررراء املرتبطرررة األمرررررا  مرررن للوقايررررة خاصرررة أمهيررررة الصرررحة وزارة أولررر  -220

 احلمررى حرراالت واخنفررا  والبلهارسرريا الكررولريا مررن ايررةالوق خيرر  فيمررا املكتسرربات علررى احلفرراظ
 ت الرررري احلرررراالت مجيرررر  وعررررالج أ صررررنف مررررن الفريوسرررري الكبررررد التهررررا  وحرررراالت التيفوويديّررررة
 صرنف مرن الكبرد التهرا  تفشري مرواطن ومكافحرة اخلارج، من الوافدة البلهارسيا من تشخيصها

 .األخرى القطاعات م  والتنسيق الصحي التثقيف بتعزيز( أ)
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 املراقبرة ترأمن واجلهروي املركزي املستوين على احملي  ومحاية الصحة حف  مصاح وتتوىّل  -221
 للمقرايي  مطابقتها من للتأكد والريفية احلضرية املناطق يف للشرا  الصاحلة املياه جلودة الصحية
 هبررردف للمراقبرررة فالحيررره لةايرررات املعاجلرررة املسرررتعملة امليررراه وختضررر  العمرررل، هبرررا اجلررراري والرتاتيررر 
 املراقبررة تبقررى املبذولررة اجلهررود ورغررم. املسررتهلك صررّحة وضررمان سررليمة فالحيرره منتجررات ضررمان
 ميردان يف لإلطرارات الفنيرة للقردرات اا تعزيرز  يتطلر و  املأمول دون للشر  الصاحلة للمياه الصحية
 .للشر  الصاحلة غري باملياه املرتبطة الصحية األخطار يف التصرف

  نفيذ و عزيز ب ااج التحصي  واالست ا يجيات المتعلقة بالليط ة عل  ا ا اض المع ية -8 
 برنررامج هبررا يعررى الرري السررتة األمرررا  ضررد التالقرريح برررامج تعزيررز الصررحة وزارة واصررل  -222
 تقوم كما  الوطين، املستوى علىيف املاوة  95 بالتالقيح التةطية نسبة فاق  حي  العاملي التلقيح
 ت 2012 سرررنة ويف .للتلقررريح الررروطين الربنرررامج عررررب املسرررتهدفة لألمررررا  الوباويرررة باملراقبرررة الدولرررة
 احملراور وتعزيرر أصرنافه مبختلرف ج صرنف مرن الفريوسي الكبد التها  ملقاومة وطين برنامج وض 

 نطررراق يف والشرررديدة احلرررادة التنفسررري اجلهررراز التهابرررات مراقبرررة تعزيرررز ت. و ملكافحتررره االسررررتاتيجية
 أوبئرة إىل تتحرّول أن ميكن اّلي األمرا  ومراقبة الليشمانيا داء مكافحة وتعزيز النزلة، مراقبة نظام

 مثررل اا جنسرري املنقولررة واألمرررا  النزفيررة واحلمررى والبلهارسرريا( املالريررا) غرررار علررى الوافرردة واألمرررا 
 .اإليدز مر 
 إدراج أمرررام عاوقرراا  اجلديررردة واألدويررة التالقررريح غررالء أو تررروفر وعرردم املررروارد نقرر  ويبقررى -223

 تررروفري وميكرررن". ج" صرررنف مرررن الفريوسررري الكبرررد التهرررا  ملعاجلرررة املخّصصرررة اجلديررردة التالقررريح
 .املتجاورة الدول بن شراوية اسرتاتيجية بوض  الكلفة مرتفعة التالقيح

 د ال امةان  إداان الم  مات والت  ي  واست  ام العقاقي  المحظومة وسي ها ا  الموا -9 
 املتعلّررق 1998/فرباير شرربا  23 املررؤرّ  1998 لسررنة 17 عرردد التونسرري القررانون مينرر  -224

 52 عرردد القررانون ومينرر . املضرربوطة العموميررة األمرراكن يف الترردخن الترردخن مضررار مررن بالوقايررة
 املقراهي أصرحا  يلرزم كمرا  املخردرات وترويج واستهالك مسك باملخدرات املتعلق 1992 لسنة

 مرن وبرالرغم. املردخنن لةرري اا مكانر خيصصروا أن للعمروم املخصصرة األمراكن مرن وغريهرا واملطاعم
 تبقررررى، والكحررررول املخرررردرات علررررى باملرررردمنن والتكفررررل لإلحاطررررة وهياكررررل مالوررررم تشررررري  وجررررود

 بيانررات غيررا  إىل إضررافة حمرردودة، والتبرر  الكحررول علررى واإلدمرران املخرردرات مكافحررة إجررراءات
 االستشرفاوية اهلياكرل يف نقر  وجرود مر  اإلدمران سلوكيات بشأن الفعلي الوباوي الوض  تعك 
 علررررى اإلقررررالع علررررى للمسرررراعدة مراكررررز وغيررررا  والكحررررول، املخرررردرات علررررى باملرررردمنن اخلاصررررة
 .اإلدماج وإعادة اإلدمان
 وباعتمرراد اخلاصررة التشررريعات مراجعررة علررى اا حاليّرر العمررل يررري النقرراو  هررذه ولتجرراوز -225
 املررررّوجن علرررى العقرررا  تشرررديد مقابرررل املخرررّدرات آفرررة مرررن اجملتمررر  حلمايرررة وتربويّرررة وقاويّرررة مقاربرررة

 املرررواد مرررن وغريهرررا احملظرررورة العقررراقري اسرررتخدام مراقبرررة تعزيرررز إىل إضرررافة املخرررّدرة، للمررروادّ  واملهررررّبن
 القرررانون يف الّنظرررر إعرررادة علرررى اا حاليّرر العمرررل يرررري حيررر  الترردخن، غررررار علرررى بالصرررحة الضررارة
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 ملزيرد التردخن مضار من بالوقاية املتعّلق 1998/فرباير شبا  23 املؤرّ  1998 لسنة 17 عدد
  .التدخن ملكافحة العاملّية الصّحة ملنّظمة اإلطاريّة االتفاقية مقتضيات م  مالءمته

المنقولرة عر  الوقاية ا  اإلأابة بفي وس نقص المناعة البشر يةساإلي ز وسير   ار  ا ار اض  -10 
   يق الجنس

 يوجرد حير  املناعرة فقردان لفرريوس واجملراين مسرياالال والكشرف اإلرشراد مراكز إرساء ت -226
 والتكفرررل والوقايرررة للمراقبرررة الوطنيّرررة اخلطررر  علرررى زيرررادة. اجملرررال هرررذا يف اا خمتّصررر اا مركرررز  25 اا حاليّررر

 يبقرررى اجملهرررودات مرررن الررررغم وعلرررى .املرررواطن سرررلوك وترشررريد املهنيرررن وتكررروين احملتملرررة باحلررراالت
 املسرتهدفة الشررحية إىل والوصرول املعرفرة دون حيرول ممرا اا مسريطر  والتمييرز بالعرار الوصم من اخلوف
 طريقررة عررن تفصررح ال احلرراالت مررنيف املاورة  22 أن 2013 سررنة بيانررات أفرررزت إذ الررربامج هبرذه

  .العدوى
اعقولررررة، علرررر  النحررررو الررررذي ف د رررر  انظمررررة ضررررمان  رررروفي  العقرررراقي  ا ساسررررية بتكلفررررة  -11 

 العالمية الصحة
  األدويررررة بصررررناعة والنهررررو  الّصررررحية باملؤّسسررررات األدويررررة وفرررررة دعررررم علررررى احلرررررب ت -227
 مضررادات تقرردم يررتم. و الررّدواء مررن الوطنيررة االحتياجررات تةطيررة معرردل مررن يرفرر  مبررا اا ونوعرر اا كمرر

 برأنّ  اا علمر املكتسربة، املناعرة نق  فريوس حاملي الّتونسيّن  لكل اا جمان العكسي النسخ فريوسات
 للكلفرة اا نظرر  .املعتمردة الدوليرة للتوصيات اا وفق وصفه ويتم للرعاية مواق  بأربعة متوفّر العالج هذا

 .التونسررين علررى تقتصررر اجملانيّررة فرران الثالرر  اخلرر  لعقرراقري بالنسرربة وخاّصررة العررالج، هلررذا الباهظررة
 هلياكرل بالنسربة لألدويرة املخّصصرة امليزانيّرة تةطّري ال :املزمنرة األمررا  عرالج أدويرة لتروفري بالنسبة
 جمررام  ميزانيررة مررنيف املاوررة  80 أنّ  العلررم مرر  احلاجيررات مررنيف املاوررة  50 نسرربة إال األول اخلرر 

 املرزمنن املرضرى كرل احتياجرات ولتةطيرة املزمنة األمرا  أدوية القتناء خمصصة األساسية الصحة
 مر  ألخرى، سنة من عددهم يتزايد واّلذين خاصة األول اخل  مستوي على متابعتهم تق  الذين

 لفاورردة األساسررّية الصررحّية الّرعايررة مراكررز مسررتوى علررى وصررفها يررتم الّرري األدويررة أنّ  إىل اإلشررارة
 .اا يوم( 15) عشر مخسة كلّ  لفاودهتم اا جمان توفريها يتم املزمنن املرضى

 وال عاية الم ئمي  في ا افق الصحة النفلية لم ض  ا ا اض العقليةضمان الع ج  -12 
 إيل عقليرررة اضرررطرابات بسرررب  املستشرررفى يف واإليرررواء العقليرررة الصرررحة خررردمات ختضررر  -228
 وإمتامره تنقيحره ت الرذي 1992آ /أغسرط   3 املؤر  1992 لسنة 83 عدد القانون أحكام

 بعرررررض لتجررررراوز، و والعرررررالج التعهرررررد سرررررالي أ تطرررررور ملواكبرررررة 2004 لسرررررنة 40 عررررردد بالقرررررانون
 بالنسرربة سررواء نفقاترره الدولررة تتحمررل الررذي الوجررويب لإليررواء بالنسرربة خاصررة والنقرراو  الصررعوبات

 مشررروع إلجنرراز األهررداف حسرر  التصرررف وحرردة إحررداث 2008 سررنة وت. اإليررواء أو للعررالج
 .النفسية بالصحة النهو 
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 (9المادة  اجانية الع ج واجانية ال واء  انظ  -13 
 وتردعيم واملشررتكة الصرحية املروارد ملالءمة اجلةرايف للتقسيم النفسي العالج تنظيم خيض  -229

 والتوجيهررررات املراجرررر  مررررن مسررررتمرة منظومررررة وترررروفري واملختصررررة األوليررررة اخلرررردمات بررررن العالقررررات
 أطفرررال طبيررر  32 مرررنهم نفسرررياا  طبيبررراا  287 وجرررود 2013 سرررنة البيانرررات توضرررح. و والتكررروين
 يرررتم بأنّرره اا علمرر النفسرري، للطررر  أسررر ة 1 004 العمررومي بالقطرراع التحتيرررة البنيررة وتعررد. نفسرراين
 . عاّمن أطّباء قبل من النفسية احلاالت تشخي  اجلهات ببعض
 ميكررن رضرا برردون واإليرواء احلررر اإليرواء منظررومي اعتمراد إن: يلرري مرا تسررجيل تّ  أنّره غرري -230

 اجلةرافيررة املنرراطق وأن باملرضررى، التكّفررل يف املعتمررد التمّشرري مسررتوى علررى تررداخل إيل يررؤدي أن
 الطبيررررة للفرررررق بالنسرررربة سررررواء التنقررررل مشرررركلة يثررررري ممررررا اا جررررد شاسررررعة اإلقلرررريم بررررنف  املشررررمولة

 مقارنة األطباء نسبة حي  من األقاليم خمتلف بن كبري تفاوت وجود إىل باإلضافة للمرضى، أو
 اا منخفض يزال ال النفسين األطباء عدد أن م  ساكن، لكل بالنسبة األسرة وعدد السّكان بعدد
 النفسرين األطبراء توزير  يف تفاوت وجود وكذلك. (ساكن 100 000/نفسياا  طبيباا  2.63) اا نسبي

 الّسررراحلّية، باملنررراطق املوجرررودة باهلياكرررل نشررراطهم ميارسرررون النفسرررين األطبررراء معظرررم أن إىل برررالّنظر
 على اا طبيب 32 يتجاوز ال لألطفال النفسي الط  يف املختصن األطّباء عدد جمموع أنّ  عن فضالا 

 خاصرة أقسرام يف إليرواوهم يرؤّدي براملراهقن خاصرة أقسرام وجود عدم إىل أضافة الوطين، الصعيد
 .سنة 15 من أكثر أعمارهم كان  إذا بالكهول

 13 المادة  

 فق ك  ف د في الت بية والتعليم  
 التعليم وإجباميت  في  ونسإلزااية  -1 

 مطلقررة وطنيررة أولويررة الرتبيررة أن علررى للرتبيررة الترروجيهي القررانون مررن األول الفصررل يررن  -231
 لكررل مضررمون أساسرري حررق وهررو عشرررة، السادسررة سررن إىل السادسررة سررن مررن إجبرراري والتعلرريم

 واج  وهو الدين، أو اللون أو االجتماعي األصل أو اجلن  أساس على فيه متييز ال التونسين،
  .واجملموعة األفراد به االضطالع يف يشرتك
 بالتنصرري  ودعمترره وإجباريترره التعلرريم إلزاميررة االسررتقالل منررذ التونسررية الدولررة وكرسرر  -232
 إىل إلزامري التعلريم: "علرى 39 الفصرل يرن  إذ ،2014/ينراير الثاين كرانون 17 دستور يف عليه
 إىل وتسررعى مراحلرره بكامررل اجملرراين العمررومي التعلرريم يف احلررق الدولررة تضررمن. عشررر السادسررة سررن
 تأهيرررل علرررى تعمرررل كمرررا  .والتكررروين والتعلررريم الرتبيرررة جرررودة لتحقيرررق الضررررورية اإلمكانيرررات تررروفري

 وتعمررررريم العربيرررررة اللةرررررة ترسررررريخ وعلرررررى الررررروطين وانتماوهرررررا اإلسرررررالمية العربيرررررة هويتهرررررا يف الناشرررررئة
 ". اإلنسان حقوق ثقافة ونشر اإلنسانية واحلضارات األجنبية اللةات على واالنفتا  استخدامها
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دوم الت بيرررة والتعلررريم فررري  وجيررر  اإلنمررراء الكااررر  للش صرررية اإلنلرررانية والحرررس بك ااتدرررا  -2 
 وافت ام فقوق اإلنلان والح يات

 الرتبيرة هتدف( "2002) املدرسي والتعليم للرتبية التوجيهي القانون من 3 الفصل ين  -233
 الروعي وترسريخ بره واالعترزاز الروطن حر  وعلرى هلرا والروالء لترون  الوفاء على التالميذ تنشئة إىل

 والعربيرة واملةاربيرة الوطنيرة أبعاده يف احلضاري باالنتماء لديهم الشعور وتنمية فيهم الوطنية باهلوية
 إىل هتدف كما  .ةاإلنساني احلضارة على التفتح عندهم ويتدّعم واملتوسطية، واإلفريقية واإلسالمية

 والتسرررامح والتضررامن والعمررل العلررم تثمررن علررى تنعقررد قررريم مررن التونسرريون عليرره أمجرر  مررا غرررس
 يسررتلهم احلداثررة علررى متفررتح احلضررارية شخصرريته مقومررات يف متجررذر جمتمرر  إلرسرراء واالعترردال

 وحقررررروق االجتماعيرررررة والعدالرررررة والدميقراطيرررررة احلريرررررة يف الكونيرررررة واملبررررراد  العليرررررا اإلنسرررررانية املثررررل
 والرررربامج املنررراهج عررررب اإلنسررران حقررروق علرررى الرتبيرررة إرسررراء إىل التوجررره ت عليررره وبنررراء". اإلنسررران
 . املختلفة وأنشطتها املدرسية واحلياة املدرسة

 ال طوات الملموسة المت ذة ا  قب  ال ولة لتحقيق اجانية التعليم ا ساسي وإجباميت  -3 

 التعلررريم يف احلرررق تضرررمن الدولرررة أن" علرررى الدسرررتور مرررن ثانيرررة فقررررة 39 الفصرررل يرررن  -234
 مسررررتوياته كافررررة يف تررررون  يف العمررررومي التعلرررريم جملانيررررة اا نظررررر  ."مراحلرررره بكامررررل اجملرررراين العمررررومي

. بتوفريهررررا العررراوالت تتكفررررل اا رمزيررر اا مبلةرررر سررروى الدراسررررية الرسررروم متثررررل ال (والثرررانوي األساسررري)
 املصرررراريف مررررن وغريهررررا النقررررل واشرررررتاكات املدرسررررية واملررررواد الكترررر  تكرررراليف األوليرررراء ويتحمررررل
 لألسرررر واملسررراندة الررردعم آليّرررات تعرررّززت كمررا  .مدرسرررية مبرررنح املعررروزة العررراوالت وتتمتررر  املدرسررية،

 االجتماعيرة الشرراوح خمتلرف برن واإلنصراف الفررب تكرافؤ دعرم لتحقيق الدخل وحمدودة الفقرية
 تررون  واخترذت. الفقررر مرن للحرردّ  ووسريلة األساسرّية احلقرروق مرن اا حّقرر ميثرل الررذي التعلريم وخاصرة
 االنقطررراع مرررن واحلررردّ  الدراسرررة مصررراريف جماهبرررة علرررى والطلبرررة التالميرررذ ملسررراعدة التررردابري عديرررد

 مسرراعدات بإسرناد الفقرررية املعيشرية األسررر أطفرال علرى التكرراليف هرذه عرر ء وختفيرف املدرسري،
 أكثرر وإسرناد املدرسية، لألكلة املخصصة االعتمادات ومضاعفة اجلامعية املدرسية العودة مبناسبة

 .اا جمان األطفال بريا  الفقرية العاوالت أبناء وإدراج مدرسية، منحة ألف 41 من
 لردعم املدرسري االجتمراعي العمرل إطرار يف املسراعدات بعنوان اعتماد ختصي  تّ  كما -235
 عررن واالنقطرراع املدرسرري التكيّررف لسرروء املعّرضررن مررنهم وخاّصررة والطلبررة بالتالميررذ التعّهررد وسرراول
 . لعاوالهتم املاديّة الصعوبات بسب  الدراسة

 العمرررومي النقرررل منشرررآت خرررالل مرررن واجلرررامعي املدرسررري النقرررل خررردمات الدولرررة وترررؤمن -236
 التالميرذ تنقرل لتسرهيل املدرسري الريفري النقل وبرنامج والطلبة التالميذ لنقل لألشخاب اجلماعي

 .الوعرة املناطق واىل من الدراسة أماكن إىل
  وف  التعليم التقني والمدني و مكي  الط ب ا  اكتلاب المعام  والمدامات -4 

 برالرتكيز التقرين برالتعليم لالرتقراء الفارطرة السرنوات مردى علرى املّتخرذة اإلجرراءات تعرّددت -237
 فُأحرردث  وتقنيررة، مهنيررة مهررارات الكتسررا  التالميررذ ميتلكهررا الرري واملررؤهالت القرردرات تنميررة علررى
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 مهررررررررن مرررررررردارس إىل حتّولرررررررر  الرررررررري 1992تشرررررررررين األول/أكترررررررروبر  يف التقررررررررين التأهيررررررررل مرررررررردارس
 . 2007/2008 سنة من اا انطالق التقين اإلعدادي التعليم إرساء تّ  مثةّ  ومن 2000/2001 سنة

 احررردى يف مرررؤّهالت إلكسرررابه اا وتطبيقيررر اا تقنيررر اا تكوينررر املرحلرررة هرررذه يف التلميرررذ ويتلّقرررى -238
 والعلررروم اللةرررات يف تكررروين إىل باإلضرررافة واخلررردمات والبنررراء كالصرررناعة الكرررربى املهنيرررة اجملررراالت
 التكرررروين برررراملركز، التكرررروين: صرررري  ثررررالث وفررررق األساسرررري التكرررروين ويرررررى. االجتماعيررررة واملررررواد

 .املعين والتدري  بالتداول

اجانيررة التعلرريم العررالي، وإ افترر  علرر  قرر م الملرراواة الترر ابي  الملموسررة المت ررذة لتحقيررق  -5 
 ودون  مييز وعل  أساس الق مات

 2008/فرباير شررربا  25 املرررؤر  2008 لسرررنة 19 عررردد القرررانون مرررن 6 الفصرررل نررر  -239
 البكالوريررا شررهادة علررى للمتحصررلن العررايل بررالتعليم االلتحرراق خيررّول" أنرره العررايل بررالتعليم املتعلررق

 ". متييز ودون القدرات حس  هلا مبعادلتها معرتف أجنبية شهادة على أو
 التعلررريم ملؤسسرررات يررررخ . جمررراين العمرررومي العرررايل التعلررريم" علرررى منررره 7 الفصرررل ويرررن  -240
 لرذلك اا وتطبيقر". برأمر تضرب  شررو  حسر  تسرجيل رسروم الطلبرة على توظف أن البح و  العايل
 1995متوز/يوليرررره  31 املررررؤر  1995 لسررررنة 1419 عرررردد األمررررر مررررن( جديررررد) 2 الفصررررل نرررر 
 1359 عرردد برراألمر وإمتامرره تنقيحرره ت كمررا  اجلامعيررة احليرراة يف املاليررة الطلبررة مسررامهة بضررب  املتعلررق
 اجلامعيرة احليراة يف املاليرة الطلبة مسامهة حددت: "على 1997متوز/يوليه  14 املؤر  1997 لسنة

 والثقافيررررة البيداغوجيررررة واألنشررررطة الطبيررررة قبررررةواملرا واالمتحانررررات واملكتبررررة التسررررجيل برسرررروم املتعلقررررة
 ".االختصاصات وجمموعات الدراسة مراحل حس  والرياضية،

الت ابي  المت ذة للتشجي  عل  احو ا اية وكذلت  عليم الكبرام والتعلريم الملرتم   روا   -6 
 الحياة
 مبرردأي لتجسرريم" الكبررار لتعلرريم الرروطين الربنررامج" تركيررز تررون  يف 2000 سررنة منررذ تّ  -241

 مرن اخلاصرة ظروفهرا حرمتهرا الي الفئات تكوين عرب" احلياة مدى التعلم حقّ "و" للجمي  التعلم"
 يف متكررامالا  اا ثقافيرر اا تكوينرر هلررم يرروفر. و األميررة إىل وارتررّدت اا مبكررر  انقطعرر  الرري أو التعلرريم مزاولررة
. والبيئررة واحلرروار واملواطنررة والصررحة والرتبيررة األسرررة جمرراالت يف االجتمرراعي التواصررل دروس إطررار
 مرن رعايتهم على وتعمل للمتعلمن االجتماعية بالظروف" الكبار وتعليم األمية حمو" إدارة وهتتم
. الفاقررة وذوي مررنهم املعرروزين لفاورردة والعينيررة املاديررة كاملسرراعدات هلررم املخّصصررة احلرروافز خررالل

 دورهررا دعررم يف وتسرراهم املرررأة بوضررعية هتررتم كمررا  (.األميررة حمررو برنررامج: 01 عرردد جرردول انظررر)
 الشبان للدارسن توفر. و الرجل م  مساواهتا ملبدأ اا حتقيق توعيتها طريق عن واجملتم  األسرة داخل
 .الرزق موارد مشاري  ضمن عمل وساول االقتضاء عند ومتنحهم األساسية املهارات على اا تدريب
 هبرررا يعملرررون الررري االقتصرررادية املؤسسرررات مبقرررر األميرررن العمرررال لتعلررريم مراكرررز بعررر  وت -242

 . االقتصادي وضعهم وحتسن التدرج آفاق هلم ويفتح العمل يف مردودهم بتحسن يسمح مبا
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 نسررربة تراجعررر  حيرر  األميرررة حمرررو مؤشرررات مسرررتوى علرررى ملحرروظ حتسرررن تسررجيل وت -243
 إىل 1999 سرررنة مرررن املمتررّدة الفررررتة خرررالل" لإلحصرراء الررروطين املعهرررد" معطيررات حسررر  األميّررة
 :2011/2012 سنة
  18.1إىل  1999سررنة  يف املاوررة 27سررنوات فمررا فرروق مررن  10بالّنسرربة للفئررة العمريررة 

 ؛2012سنة  املاوة يف

  ؛2012سنة  يف املاوة 25.5إىل  1999سنة  يف املاوة 36.3اإلناث من 

 يف املاورررررة  29.9إىل  1999يف املاوررررة سرررررنة  40.8بالوسرررر  الريفررررري مرررررن  يتعلرررررق فيمررررا
 ؛2011 سنة

  سرنة  املاورة يف 40.1إىل  1999يف املاوة سنة  53.2لدى اإلناث بالوس  الريفي من
 ؛2011

   يف املاوة سنة  3.2إىل  1999يف املاوة سنة  9.1سنة من  29-15لدى فئة الشبا
 ؛2011

  ّ2 050 361سنوات فما فروق مرن  10ن من الفئة العمرية تراج  العدد املطلق لألمي 
  .2012سنة  اا أّمي 1 640 146إىل  1999سنة  اا أّمي

 الت ابي  المت ذة للح  ا  اع الت التل ب عل  الملتويي  االبت ائي والثانوي -7 
 والشرؤون الرتبيرة وزيرري برن املشررتك املنشرور صردر وجمانيتره التعلريم إجباريرة ملبردأ اا جتسيم -244

 عررن املنقطعررن بالتالميررذ اإلحاطررة حررول 2010/أبريل نيسرران 19 بترراريخ 06 عرردد االجتماعيررة
 الرتبويرة املؤسسرة مرن االنقطراع حراالت حرول واملباشرر الفروري اإلعرالم مرن ميّكن والذي .الدراسة

 بالترردخالت للقيررام االجتمرراعي للنهررو  احملليررة الوحرردة أو املدرسرري االجتمرراعي العمررل خليررة إىل
 :غرار على التسر  ظاهرة من للحد التدابري من العديد اختاذ ت كما  .اإلبان يف الالزمة

 ؛التعميم التدريي لألقسام التحضريية 

 ؛توفري دعم دراسي للمهددين بالفشل يف إطار املوازنة العادية للمعلمن 

 ل نترررراوج دون تقلرررري  عرررردد التالميررررذ بالفصررررل الواحررررد باملرررردارس االبتداويررررة الرررري تسررررج
 ؛الوطين املعدل

 ؛توفري التجهيزات الرتبوية والبيداغوجية 

 ؛توسي  شبكة مكات  اإلصةاء يف اإلعدادي والثانوي 

  ؛16إىل سن  6بع  جلان حملية ملتابعة عدم متدرس األطفال من سن 

 ؛سح  امتيازات النقل املدرسي على النقل الريفي باملناطق ذات األولوية 

  ؛خاليا العمل االجتماعي وتدعيم دورهاالرتفي  يف عدد 
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 ؛العمل على استقرار املدرسن باملناطق الي تسجل نس  فشل تفوق املعدل الوطين 

 ؛دعم التكوين املستمر للمدرسن وحتفيزهم 

 ؛حتسن نسبة التأطري البيداغوجي وتكثيف املتابعة والتقييم 

  ؛املدرسيالقيام بدراسات تشخيصية لألسبا  املؤدية للفشل 

  االسررررررتعداد لصررررررياغة اخلطررررررة اجملررررررددة للتصرررررردي للفشررررررل املدرسرررررري التعمرررررريم الترررررردريي
 ؛التحضريية لألقسام

 .توفري دعم دراسي للمهددين بالفشل يف إطار املوازنة العادية للمعلمن 

 14 المادة  
 إلزااية واجانية التعليم االبت ائي  

 .(13)انظر املادة  

 15 المادة  
الحيرراة الثقافيررة والتمترر  بفوائرر  التقرر م العلمرري، وضررمان الممامسررة  المشررامكة فرري  

 الفعلية لدذا الحق
 الثقافيررة واحلقرروق واالجتماعيررة االقتصررادية احلقرروق بررن الترروازن حتقيررق إىل تررون  سررع  -245
 حقروق ومحايرة الثقافيرة، الالمركزيرة وتكرري  والتعبرري الفكرر وحريرة الثقافرة يف احلرق مبراد  برتسيخ
 . وتطويره وتثمينه، الوطين الرتاث ومحاية املبدع مكانة وتعزيز والفنية، األدبية امللكية
 بتمكررن اجملررال هررذا يف الدولررة جمهررودات معاضرردة علررى اخلرراب القطرراع تشررجي  ت كمررا -246

 ذات األعمررال أو املشرراري  أو املؤسسررات إىل املسررندة الرعايررا طررر  مررن واملؤسسررات األشررخاب
 أن شرأنه مرن مرا وهرو الشرركات، علرى الضريبة أو الدخل على الضريبة قاعدة من الثقافية الصبةة
 .الوطين الرتاث ومحاية الثقايف امليدان يف جديدة ديناميكية خيلق

 رررروفي  اعلواررررات فررررو  الدياكرررر  الثقافيررررة ا ساسررررية والمد جانررررات والملررررام  والمتررررافف  -1 
مت رررذة للتشرررجي  علررر  المشرررامكة فررري ا نشرررطة والمكتبرررات العموايرررة وسي هرررا والتررر ابي  ال

 والمتسلات الثقافية
 كيفية الوأو  إل  ا اكز ا نشطة الثقافية بأسعام اعقولة لجمي  ش ائح اللكان  أ( 

 للعمرررررل العموميرررررة للمؤسسرررررات القرررررانوين اإلطرررررار مراجعرررررة ت الثقافيرررررة الالمركزيرررررة لتعزيرررررز -247
 واملعاهررد الثقافرة ودور والركحيررة الدراميرة الفنررون ومراكرز الثقافيررة واملركبرات املراكررز وهري (78)الثقرايف

 باجلهات للثقافة استشارية جلنة إحداث ت كما  .العمومية واملكتبات والرق  للموسيقى العمومية
 العموميرة املؤسسرات الثقافية اهلياكل أهم ومن. (79)الثقايف بالشأن املعنية اهلياكل عن ممثلن تضم
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 بيررراين رسرررم: 01 عررردد ملحرررق انظرررر) واملهرجانرررات الشررربا ، دور املتررراحف، ،(80)الثقرررايف للعمرررل
 األنشرطة حرول جرداول: 02 عردد وملحرق الثقافيرة، واملركبرات الثقافرة لدور اجلةرايف التوزي  حول
 .(الشبا  بدور

 التلعي ات المن ف ة للطلبة والت ايذ وبعض الفئات  ب( 
 الثقافررررة وبرررردور باملسررررار  الفنيررررة للعرررررو  منخفضررررة بتعريفررررات والتالميررررذ الطلبررررة يتمترررر  -248
 الررردخول جمانيرررة إقررررار 2012 سرررنة يف ت كمرررا  .الثقرررايف للعمرررل العموميرررة املؤسسرررات مرررن وغريهرررا
 . (81)التونسين والطلبة للتالميذ بالنسبة املذكورة للمعامل
 ختفرررريض مررررن متكيررررنهم ت السررررّن، لكبررررار الدولررررة توليهررررا الرررري اخلاصررررة للرعايررررة جتسرررريداا  -249
 اإلعاقرررة ذوي األشرررخاب لفاوررردة اا أيضررر القرررانون وأقرررر .الررردخول معررراليم مرررنيف املاورررة  50 بنسررربة
 . والرتفيهية الرياضية والفضاءات واملالع  األثرية واملعامل املتاحف إىل الدخول جمانية

 الثقافيةالق اء عل  فواجز وأو  ذوي اإلعاقة إل  المشامكة الكاالة في الحياة   ج( 
 يف حلقرره اإلعاقرة ذو الشررخ  ممارسرة دون حترول الرري احلرواجز إزالرة علررى الدولرة عملر  -250

 الررروطين االحتررراد ودعرررا. (82)للمعررروقن الثقرررايف التنشررري  وتكثيرررف تعزيرررز ت كمرررا  .الثقافيرررة األنشرررطة
 مررنح وت. اإلعاقررة ذوي األشررخاب مررن للمبرردعن اسررتثناوي تشررجي  إقرررار إىل الدولررة للمكفرروفن
 .(83)الثقافية األنشطة هلذه اإلعاقة ذوي األشخاب ممارسة لتيسري وتسهيالت تشجيعات

 الت ابي  المت ذة لحماية الت اث واللباس التقلي ي واالفتفا  بدما والمحافظة عليدما -2 
 علررررى تررررون  وصررررادق . وتثمينرررره عليرررره واحملافظررررة وحلمايترررره للرررررتاث أمهيررررة الدولررررة تررررويل -251

 والفنرون والترارخيي األثرري الررتاث محايرة جملرة وضع  كما  .(84)بالرتاث املتصلة الدولية االتفاقيات
 العقوبرات تشرديد ت 2011 سرنة ويف .بره اا ضرر  يلحق ملن وعقوبات حلمايته آليات (85)التقليدية
 والفررررين والعلمرررري التررررارخيي الطرررراب  ذات واملمتلكررررات اآلثررررار وسرررررقة هنرررر  جررررراوم مرررررتكيب علررررى

 .  (86)التقليديو 
 سررنة، كررل مررنأيار/مررايو  18 إىل/أبريل نيسرران 18 مررن بررالرتاث السررنوي االحتفررال يررتم -252

 تظراهرات تنظريم إىل إضافة املادي، غري الرتاث أو املادي بالرتاث يتعّلق وطين عمل حمور باختيار
 .التقليدي اللباس عر 
 يتعرر  الري االعترداءات عرن تقريرر إصردار يرتم الررتاث حلمايرة املتخرذة التدابري بن ومن -253
 اللجنررررة أحررردث و  اجملرررال، يف الناشرررطة اجلمعيرررات مرررر  بالتعررراون الررربالد جهرررات خمتلرررف يف إليهرررا

 غرري الثقرايف الررتاث محايرة" مشرروع إطار ويف 2014 سنة ويف .املادي غري الثقايف للرتاث الوطنية
 اتفاقيررة بتطبيررق تعرى تكوينيررة ورشررة تنظريم ت" تررون  يف الوطنيّرة القرردرات تعزيررز طريرق عررن املراّدي
 الرررتاث جرررد لررواوح إعررداد حررول وأخرررى الرروطين، املسررتوى علررى املررادي غررري الثقررايف الرررتاث صررون
 .املاّدي غري الثقايف
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 بك اارررررة المرررررس دون اعقولرررررة بتكلفرررررة والتكنولررررروجي والتقنررررري العلمررررري التقررررر م اسرررررت  ام -3 
 وفقوق  اإلنلان

 انرراف  إلرر  والمدمشررة المح واررة والمجموعررات ا فرر اد وأررو  ل ررمان المت ررذة الترر ابي  (أ  
 اعقولة بتكلفة والتقني العلمي التق م است  ام

 املرتبطررة باخلرردمات التمترر  يف مررواطن كررل حررق (87)باالتصرراالت املتعلررق التشررري  يكرررس -254
 بالشرربكة التةطيررة  لتوسرري عموميررة برررامج الةررر  يف وترصررد. واالتصررال املعلومررات بتكنولوجيررات

 املشراري  متويرل يف الدولرة وتساهم. منها الناوية خاصة املناطق كافة لتشمل لالتصاالت العمومية
 اإلنرتنررر  وخررردمات اهلاتفيرررة اخلررردمات يتررريح مبررا لالتصررراالت الشررراملة اخلررردمات بربنرررامج املرتبطررة
 . معقولة وبأسعار طالبيها لكافة
 خرررررردمات علررررررىيف املاوررررررة  50 قرررررردرها بتخفيضررررررات اإلعاقررررررة وذو  األشررررررخاب ويتمترررررر  -255

 اإلعاقرررررة ذوي األشرررررخاب لفاوررررردة لالتصرررررال احلديثرررررة التكنولوجيرررررات توظيرررررف ويرررررتم. اإلنرتنررررر 
 ذوي لألطفرررال البيرررداغوجي بالررردعم يتعلّرررق األول: مكرررونن يتضرررمن خررراب برنرررامج خرررالل مرررن

 تّ  كمررا  .اإلعاقررة ذوي األشررخاب لفاورردة بعررد عررن اخلرردمات بترروفري والثرراين املتمدرسررن، اإلعاقررة
 وا  مواقرر  إحررداث يف الراغبرة اجلمعيررات وتشرجي  اإلداريررة، الروا  مواقرر  مجير  هتيئررة يف الشرروع
 . اإلعاقة لذوي

  متررر    رررالف  سررر اض والتكنولررروجي العلمررري التقررر م اسرررت  ام لمنررر  المت رررذة التررر ابي  (ب  
 وفقوق  بك اات  اإلنلان
 االلتررزام: اإلجررازة صرراح  علررى يتعررن: "علررى االتصرراالت جملررة مررن 26 الفصررل يررن  -256

 املصررادق الدوليررة واملعاهردات االتفاقيررات واحرررتام املنقولرة، اإلشررارات جترراه واحليراد السرررية بشررو 
 2008 لسررررنة 3026 عرررردد األمررررر مررررن 6 الفصررررل يررررن ". و التونسررررية الدولررررة قبررررل مررررن عليهررررا
 العموميررة الشرربكات السررتةالل العامررة الشرررو  بضررب  املتعلّررق 2008أيلول/سرربتمرب  15 املررؤر 

 ذات املعطيرررات معاجلرررةو ،املنقولرررة املراسرررالت وحيررراد سررررية علرررى النفررراذ وشررربكات لالتصررراالت
 باتفاقيررررات االلتزامررررات هررررذه تضررررمن ويررررتم. هبررررا احملررررتف  املعلومررررات وسرررررية الشخصررررية الصرررربةة

 احلريررة يضررمن مبررا االتصرراالت سرروق يف املترردخلن لكررل الرروزارة مررن املسررندة والرررخ  اإلجررازات
 القضرراوية السررلطة مبقتضرريات منهررا تعلررق مررا عرردى مررا االتصرراالت شرربكات ملسررتعملي الشخصررية

 متوقر  حرول هبرا احملرتف  املعلومرات سررية لضرمان اإلجرراءات كرل املشرةل يتخذ كما  .منها وبإذن
 إفشررراء عررردم مرررن تأكررردوي االمسيرررة املعلومرررات وخاصرررة واملتجرررولن الزاوررررين واملسرررتعملن املشررررتكن
 . باألمر املعين املستعمل موافقة دون الةري إىل املخزنة أو املنقولة املعلومات
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 الت ابي  للحماية الفعالة للمصالح المادية والمعنوية للمب عي  -4 
فمايررة فقرروق المررتلفي  فرري االعترر ا  بررأندم ابرر عي  وفمايررة انتجررا دم العلميررة وا دبيررة   أ( 

 والفنية
 محايرة جمرال ففري. املبردعن حقروق حلماية متكامالا  اا وترتيبي اا تشريعي اا إطار  الدولة وضع  -257
 برررباءات يتعلّررق قررانون صرردر الصررناعية اجملرراالت يف واملخرتعررن املبرردعن وحقرروق الصررناعية امللكيررة

  .(88)الصررناعية والنمرراذج الرسرروم محايررة وكررذلك واخلرردمات، والتجررارة الصررن  وعالمررات االخرررتاع
 نطرراق توسرري  مررن 2009حزيران/يونيرره  23 املررؤر  2009 لسررنة 33 عرردد القررانون مكررن كمررا

 اجملررراورة، احلقررروق املؤلرررف، حقررروق جانررر  إىل لتشرررمل والفنيرررة األدبيرررة للملكيرررة القانونيرررة احلمايرررة
 التحفظيرررة اإلجررراءات وتعزيررز عليهررا، باالعتررداءات املتعّلقررة اجلزاويررة العقوبررات يف الرتفيرر  وكررذلك

 األديب اإلبرداع علرى التشرجي  صرندوق إحرداث وت. االعترداءات هذه وقوع لتاليف واالستعجالية
 ختصرري  جانرر  إىل هررذا. اإلبررداعي للعمررل املالومررة األرضررية وترروفري املبرردعن لترردعيم (89)والفررين
 الفنرانن وتكوين الفكرية، واملصنفات والفنية الثقافية األعمال لتشجي  الصندوق موارد من قس 
 وبعرد. (90)الدوليرة االتفاقيات من عدد على تون  مصادقة إىل باإلضافة. احلّية احلفالت وترويج
 .(91)احلماية هذه تدعم مراسيم عدة صدرت 2014/يناير الثاين كانون 14 ثورة

يمكرندم ار  التمتر  بملرتوى اعيشري الئرق  بما فماية المصالح المادية ا ساسية للمتلفي   ب( 
 (116، الفق ة 9المادة   انظ 

 ا فكام القانونية لحماية الح ية والنشا  اإلب اعي والقيود عل  امامسة الح ية -5 
كررررررررررررررانون   4  املررررررررررررررؤر  2012 ةلسررررررررررررررن 3086 دعررررررررررررررد األمررررررررررررررر مبوجرررررررررررررر  أحرررررررررررررردث  -258

 للتوزيرر  املرشررحة واهلاويررة احملرتفررة والركحيررة املسرررحية األعمررال اختيررار جلنررة 2012 األول/ديسررمرب
 مقرايي  أسراس علرى وتقييمهرا الفنيرة األعمرال مشراهدة اللجنرة هرذه وتتوىل. الثقافية بالفضاءات
 للتوزيررر  الفرررين العمرررل انتقررراء تقررررت  كمرررا  .آخرررر اعتبرررار أي دون للعرررر  الفنيرررة والقيمرررة موضررروعية

 . الثقافية بالفضاءات
 2011آ /أغسررررط   23 املررررؤر  2011 لسررررنة 80 دعررررد املرسرررروم مبوجرررر  ت كمررررا -259
 بإحرررداث املتعلّرررق الرتخررري  إلةررراء الثقافيرررة األنشرررطة بعرررض يف خاصرررة مؤسسرررات ببعررر  املتعلرررق

 وتوزيرر  لتوريرد اخلاصررة املؤسسرات وكرذلك والتلفزيررة السرينماوية األفرالم إلنترراج اخلاصرة املؤسسرات
 املكلررررف الررروزير مرررن بقررررار عليررره يصرررادق شررررو  بكرررراس وعوضررره والتلفزيرررة، السرررينماوية األفرررالم
 .بالثقافة

 الثقافرة و طروي  التعراون الر ولي فري المجرا و الت ابي  المت ذة لصون و طروي  ونشر  العلروم  -6 
 (2 المادة انظ  

    


