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التق ير ر الر ر ومي الثال رري للجمدومي ررة التونل ررية بمقت ر ر العدر ر الر ر ولي
ال ا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أوالا -اق اة
 -1تطبيقرا للمررادتن  16و 17مرن العهررد الردويل اخلرراب براحلقوق االقتصررادية واالجتماعيررة
والثقافي ررة ،تق رردم اجلمهوري ررة التونس ررية إىل اللجن ررة تقريره ررا الثال ر ر ال ررذي تس ررتعر في رره اجله ررود
واإلجن ررازات واخلط ر روات الر رري بر ررذلتها ت ررون منر ررذ تر رراريخ تقر رردم آخ ررر تقرير ررر يف املوضر رروع (أير ررار/
مر ر ررايو  .)1999وخر ر ررالل الفر ر رررتة  2014-1999أكر ر رردت الدولر ر ررة تك ر ر رري رؤيتهر ر ررا للحقر ر رروق
االقتصرادية واالجتماعيرة والثقافيرة .وأبررزت ثرورة  2011أن هرذه احلقروق مثّلر حرافزا للمطالر
الشررعبية وأصرربح أساس ر ا للعقررد االجتمرراعي اجلديررد .تّ إعررداد التقريررر وفررق منهجيررة تشرراركية
متثل يف بع جلنة قيادة تضم كل الوزارات وبعض املؤسسات املعنية انبثق عنها جلنرة صرياغة
مصررةرة .كمررا ت تنظرريم استشررارة مر مجعيررات مررن اجملتمر املرردين .والتررزم صرراوةو التقريررر باملبرراد
التوجيهيررة واملالحظررات الرري سرربق للجنررة املعنيررة ب راحلقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافي ررة أن
تقدم هبا مبناسبة تقدم التقرير األخري لتون .

ألف -اعطيات عااة
 -2تررون دولررة حرررة مسررتقلة ذات سرريادة ،اإلسررالم دينهررا والعربيررة لةتهررا واجلمهوريررة نظامهررا.
وهي دولة مدنية تقوم على املواطنة وإرادة الشع وعلوية القانون .وتق ترون يف مشرال أفريقيرا برن
خطي العر  °30و 14دقيقة و °37و 13دقيقة مشرال خر االسرتواء ،وبرن خطري الطرول °7
و 32دقيقررة و °11و 36دقيقررة شرررق خ ر غ ررينت  ،وتبل ر مسرراحتها  163 610كررم .2حيرردها
م ررن الش ررمال والش رررق البح ررر األب رريض املتوسر ر وم ررن اجلن ررو الشر ررقي ليبي ررا وم ررن الة ررر اجلزاو ررر،
وعاصمتها تون .
 -3يبلر ر ع رردد س رركان اجلمهوري ررة التونس ررية حس ر ر آخ ررر تع ررداد ع ررام للس رركان والس رركى
سررنة  10 ،2014ماليررن و 932ألررف نسررمة .اتسررم املسررتوى الرردميةرايف باالسررتقرار وسررجل
الزيررادة الطبيعيررة للسرركان ارتفاعرا طفيفرا لتبلر نسرربة  1.29يف املاوررة سررنة  2011مقابررل 1.08
س ر ررنة  .2004كم ر ررا تة ر ررريت اهليكل ر ررة العمري ر ررة للس ر رركان ،ال ر رري كانر ر ر تتص ر ررف قب ر ررل 1994
خبصوصيات اجملتمعات الشابة ،تةريا ملحوظر ا حير مل تعرد متثرل فئرة األطفرال دون ال  5سرنوات
سرروى  8.2يف املاوررة مررن جممرروع السرركان مقابررل  11يف املاوررة سررنة  .1994كمررا شررهدت فئررة
السرركان م ررن س ررن  5إىل  14س ررنة تراجع ر ا بنسرربة  36يف املاو ررة خ ررالل نف ر الف رررتة .يف املقاب ررل
تط ررورت نس رربة الس رركان يف س ررن النش ررا ( 15إىل  59س ررنة) م ررن  56.9يف املاو ررة م ررن جمم رروع
السرركان سررنة  1994إىل  66.4يف املاوررة حالي را .وارتفع ر برردورها نسرربة السرركان الررذين تفرروق
أعمارهم ستن سنة من  3.8يف املاوة سنة  1994إىل  10.1يف املاوة سنة .2011
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هترمرا تردرييا للسركان يتمثرل يف
 -4تشهد تون على غررار مرا يسرجل يف البلردان املتقدمرة ّ
ارتفراع نسرربة كبرار السررن مرن ناحيررة ،واخنفرا نسرربة األطفرال مررن ناحيرة أخرررى .حير ارتفعر
نسرربة البررالةن مررن العمررر 60سررنة فمررا فرروق مررن  4.1يف املاوررة مررن جممرروع السرركان سررنة 1956
إىل  8.3يف املاوررة سررنة  1994إىل ح روايل  11يف املاوررة سررنة  .2014وتطررر هررذه التحرروالت
الدميةرافيررة مجلررة مررن التحررديات خررالل السررنوات القادمررة ال سرريما فيمررا يتعلررق بالتشررةيل والتعلرريم
والضمان االجتماعي والصحة.

باء -اإل ام اللياسي والقانوني لحماية فقوق اإلنلان
 -5شرهدت تررون خرالل فرررتة صررياغة التقريرر الرردوري حردثا كبررريا متثررل يف قيرام ثررورة شررعبية
"ثورة احلرية والكرامة" دام قرابة الشهر (من  17كانون األول/ديسمرب  2010إىل  14كانون
الثاين/ينرراير  )2011وأطاح ر بالنظررام الس ررابق .ودخل ر ت ررون بعررد الث ررورة يف مرحلررة انتقالي ررة
دام ثالث سنوات شهدت إصالحات دستورية وتشريعية وسياسية هامة متثلر باخلصروب يف
تةيري نظام احلكرم وتعزيرز وتردعيم اإلطرار القرانوين حلقروق اإلنسران وذلرك بصرياغة دسرتور جديرد
للجمهوري ررة التونس ررية يؤسر ر جملتمر ر دميقراط رري يق رروم عل ررى دول ررة الق ررانون وإع ررالء الق رريم الكوني ررة
ويف مقدمتها احلرية والعدالة.
 -6يتميز نظرام احلكرم يف ترون  ،بعرد دخرول دسرتور  27كرانون الثاين/ينراير  2014حيرز
النفرراذ ،بتوزير السررلطات بررن رورري اجلمهوريررة ورورري احلكومررة لتحقيررق الت روازن خالف ر ا ملررا كرران
عليه نظام احلكم من قبرل والرذي احتكرر فيره روري اجلمهوريرة كافرة السرلطات .وميرارس الشرع
السلطة التشريعية عرب ممثليه مبجل نوا الشع الذين يق انتخاهبم ملدة مخ سنوات انتخابا
حرا ومباشرا ،ويصادق باألغلبية املطلقة على القوانن األساسية وبأغلبية األعضاء احلاضرين على
مش رراري القر روانن العادي ررة عل ررى أن ال تق ررل ه ررذه األغلبي ررة ع ررن ثلر ر أعض رراء اجمللر ر  .والس ررلطة
القضاوية مستقلة عن السرلطة التنفيذيرة والتشرريعية وتضرمن إقامرة العردل وعلويرة الدسرتور وسريادة
القررانون ومحايررة احلقرروق واحلريررات وفقر ا للمعررايري الدوليررة .ويسررمى القضرراة بررأمر رواسرري بنرراء علررى
رأي مط ررابق م ررن اجمللر ر األعل ررى للقض رراء .والقاض رري مس ررتقل ال س ررلطان علي رره يف قض رراوه لة ررري
القررانون ،ويتمت ر حبصررانة جزاويررة ،وال ميكررن تتبعرره أو إيقافرره مررا مل ترف ر عنرره احلصررانة .وال ينقررل
القاضرري وال يعررزل وال ميكررن إيقافرره عررن العمررل أو إعفرراؤه أو تسررلي عقوبررة تأديبيررة عليرره إال يف
احلاالت الي يضبطها القانون ومبوج قرار معلّل من اجملل األعلى للقضاء.
 -7وفيمررا يتعلررق باإلطررار القررانوين حلمايررة حقرروق اإلنسرران ،فررإن اجلمهوريررة التونسررية وإميان را
منها بالقيم اإلنسانية ومباد حقوق اإلنسان الكونية السرامية ومتسركها بالقرانون الردويل اخترذت
مزي رردا م ررن املب ررادرات والت رردابري القانوني ررة واملؤسس رراتية الرامي ررة إىل ترس رريخ وتفعي ررل ثقاف ررة حق رروق
اإلنسان .وقد جتلّ هذه اإلرادة عند صياغة الدستور اجلديد.
تضمن الدستور التونسي حقوق اإلنسان املعرتف هبرا دوليرا وخاصرة احلقروق االقتصرادية
-8
ّ
واالجتماعية والثقافية .وتفعيالا إلعماهلا فقد أحاطها املشرع التونسي بضمانات حلمايتها وتفعيل
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تنفيررذها مررن خررالل اآلليررات التاليررة :احملكمررة الدسررتورية( ،)1هيئررة حقرروق اإلنسرران ،هيئررة التنميررة
املستدامة وحقوق األجيال القادمة ،هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وأحكام الفصل 49
من الدستور.

جيم -اإلنجازات الفعلية عل التوى ك فق قطاعي انذ سنة 1999
 -9متيّزت العشرية األخرية بإقرار مجلة من اإلصالحات سامه يف مزيد النهو مبستويات
وظروف عي األفراد واألسر من خمتلف الشراوح االجتماعية ويف كل اجلهات وإىل متكيرنهم مرن
األخررذ بأسرربا الرقرري االجتمرراعي يف إطررار مقاربررة ترتكررز علررى مبرراد التضررامن وتكررافؤ الفرررب
واإلدماج ونبذ اإلقصاء والتهمي  .وقد مكن السياسات والربامج املعتمدة من حتسن مؤشرات
التنمية البشرية حي ارتقى هرذا املؤشرر سرنة  2013حسر تقريرر التنميرة البشررية لسرنة 2014
إىل مسررتوى  0.721مقابررل  0.642سررنة  2000لرتتقرري تررون إىل املرتبررة  41مررن مجلررة 53
دولررة مصررنفة مررن فئررة البلرردان ذات التنميررة البش ررية املرتفعررة وليتحسررن ترتي ر تررون عاملي را ليبل ر
املرتبة  90يف سنة  2013من مجلة  187دولة مقابل  101خالل سنة .2000
 -10ويف جمررال الضررمان االجتمرراعي ،متيّررزت هررذه الفرررتة بتوسرري التةطيررة االجتماعيررة لتشررمل
العمر ررال ذوي الر رردخل احملر رردود واملبر رردعن والفنر ررانن وبتطر رروير التةطير ررة الفعلير ررة للفئر ررات املشر ررمولة
جتسرم
بالضمان االجتماعي ومتيّزت هذه الفرتة كذلك بإصال نظام التأمن على املرر والرذي ّ
باألساس من خالل إحداث الصندوق الوطين للتأمن على املر .
 -11كما سجل حرص ا متزايدا على محاية الطاقة الشرراوية لألجرراء حمردودي الردخل والرذي
جتسم يف الرتفي يف األجور الدنيا .كما عرفر هرذه الفررتة عنايرة خاصرة بالفئرات املعروزة والفاقردة
ّ
للسند وحمدودة الدخل حي ت الرتفير يف عردد العراوالت املنتفعرة مبرنح يف إطرار الربنرامج الروطين
إلعانة العاوالت املعوزة .وتعززت من جهة أخرى منظومة الدفاع واإلدماج االجتمراعي والنهرو
باألشررخاب ذوي اإلعاقررة مررن خررالل مجلررة مررن املكاس ر  .وبفضررل ال رربامج اخلصوصررية لفاورردة
الشراوح االجتماعية ذات الدخل احملدود وسياسة النفقات والتحرويالت االجتماعيرة الري تطرورت
نسبتها من الناتج الداخلي اخلام إىل  25يف املاوة وبررامج التنميرة االجتماعيرة تسرى التقلري مرن
حتسن املؤشرات اخلاصة باملرافق االجتماعية.
نسبة الفقر وحتسن الدخل وظروف العي م ّ

 -12ويف جمررال الرتبيررة عمل ر الدولررة التونسررية علررى تأهيررل امل روارد البش ررية عررن طريررق التعلرريم
والتكوين مبرا يرتالءم وحاجيرات سروق الشرةل الوطنيرة والدوليرة ويرجر ذلرك باألسراس إىل خارطرة
املؤسسات الرتبوية واجلوان التنظيميرة يف خمتلرف مراحرل التعلريم .إضرافة إىل س ّرن قرانون تروجيهي
س ررنة  2002ومواص ررلة العم ررل مبجاني ررة التعل رريم وإجباريت رره م ررن س ررن السادس ررة إىل س ررن السادس ررة
وخر ّ قطرراع الرتبيررة مبررا ال يقررل عررن  4.7يف املاوررة مررن النرراتج احمللرري اإلمجررايل .ومتيّررز هررذا
عشرررُ .
القطاع بتجسيم مبد تكافؤ الفرب واإلنصاف بإرساء شبكة للمدارس الداجمة لفاودة األطفرال
ذوي اإلعاقررة ووضر برنررامج خرراب بترروفري الظررروف املاديررة الالزمررة هلررذه الفئررة مررن الدارسررن ببنرراء
وجتهيز قاعات متعددة االختصاصات وهتيئة ممرات وبناء مركبات صحية خاصة هبم.
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 -13تركررزت سياسررة التشررةيل خررالل هررذه الفرررتة علررى مجلررة مررن العناصررر متثلر باألسرراس يف
اسررتحثاث نسررق النمررو ودفر االسررتثمار والتشررجي علررى املبررادرة والعمررل املسررتقل وتنفيررذ برنررامج
اسررتثناوي لالنت رردا بالوظيف ررة العمومي ررة م ر إق ررار ح روافز للتش ررجي عل ررى االنت رردا باملؤسس ررات
االقتصادية واعتماد املعاجلة النشيطة لسوق الشةل.
 -14وفيما يتعلق بالربامج والتدخالت اهلادفة لإلحاطة باملرأة والطفولة واملسنن فقد سرجل
الفرتة املذكورة زيادة يف حضور املرأة يف سوق الشةل وتواجد أوس هلا يف احلياة العامة والسياسية
ومواق ر ر صر ررن الق ر ررار ويف نظر ررام الرتبير ررة والتعلر رريم حي ر ر فاق ر ر نسر رربة متر رردرس الفتير ررات يف سر ررن
السادسة  99يف املاوة وجتاوزت نسبة الطالبات يف التعليم العايل  60يف املاورة .كمرا تواصرل دعرم
احلماية والرعاية املوجهة للطفل عرب دعم منظومة حقوق الطفل بإصدار جملة حقوق الطفل وسن
قررانون ضررد التحر ّرر اجلنسرري الررذي يسررتهدف الطفررل وتطرروير اخلرردمات الصررحية لفاودت رره .وت
توسرري شرربكة الفرررق املتنقلررة للخرردمات الصررحية واالجتماعيررة للمسررنن وإحررداث ن روادي هناريررة
ووض خطة وطنية لإلعداد للتقاعد ولشيخوخة نشيطة وسجل وطين للكفاءات من بن املسرنن
لالستفادة من خرباهتم.
 -15واصل تون يف الفرتة بن  1999و 2014جهودها يف دعرم احلرق يف الصرحة الرذي
صررنفته اإلرادة السياسررية والتشرريعية منررذ  1991ضررمن احلقرروق األساسررية( .)2وشررهدت العشررية
املنقضية إجناز مجلة من الربامج تركزت على دعم الطر الوقراوي الرذي مشرل باإلضرافة إىل الرربامج
الوطنيررة املتصررلة بصررحة األم والطفررل ومبقاومررة األم ررا السررارية وغررري السررارية واملزمنررة والربنررامج
الرروطين للتالقرريح ،ب ررامج تعررى باحملافظررة علررى األمررن الصررحي للرربالد عرررب تعزيررز اليقظررة والرتصررد
لألمر ررا اجلدي رردة واملس ررتجدة وب رردعم الطر ر املدرس رري واجل ررامعي وبالفئ ررات ذات اإلش رركاليات
الص ررحية اخلصوص ررية عل ررى غر ررار املس ررنن والش رربا  .كم ررا ترك ررزت عل ررى تط رروير الطر ر العالج رري
بتحسررن التةطيررة باخلرردمات الصررحية الضرررورية لكررل الفئررات خاصررة عرررب صرريانة اهلياكررل القاومررة
وإحررداث أخرررى (جديرردة) وتعزيزهررا بررالتجهيزات واملروارد البشررية الالزمررة وترروفري األدويررة الضرررورية
وتط رروير جم ررال الط ر ر االس ررتعجايل .وس ررامه ه ررذه اإلجن ررازات يف حتس ررن املؤش ر ررات الص ررحية.
السياسررات واالسررتاتيجيات واخلطر الصررحيّة
ونظّمر تررون سررنة  2012حروارا جمتمعيّر ا حررول ّ
موسعة مشل اجملتم املدين ومجي املتردخلن يف القطراع هبردف
الوطنيّة تّ القيام خالله باستشارة ّ
التحرراور والتشرراور يف عديررد املواضرري واختررتم هررذا احل روار مب رؤمتر وطررين للصررحة وإعررالن صررحي
سيمثل أساس السياسة الصحية للفرتة املمتدة من  2015إىل  .2019وارتفع ميزانيرة الصرحة
بنسربة  10يف املاورة سرنة  2012علمرا برأن النفقرات اإلمجاليرة للصرحة بلةر حنرو  2.5يف املاوررة
من الناتج احمللي اإلمجايل( )3أي ما يعادل  7.6يف املاوة من ميزانية الدولة.
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ثانيا -اإلجابر ر ررات عل ر ر ر الم فظر ر ررات ال تااير ر ررة للجنر ر ررة المعنير ر ررة بر ر ررالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية فو التق ي ال ومي الثاني
ألف -فيمر ررا يتعلر ررق باسر ررتق
الفق ة )8

المتسلر ررات الو نير ررة المعنير ررة بحقر رروق اإلنلر رران انظ ر ر

 -16ارتق ررى املش رررع التونس رري مبقتض ررى الق ررانون ع رردد  37امل ررؤر  16حزيران/يوني رره 2008
باهليئررة العليررا حلقرروق اإلنسرران واحلريررات األساسررية باعتبارهررا مؤسسررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرران إىل
هيئة وطنية تتمت بالشخصرية القانونيرة واالسرتقالل املرايل ودعرم صرالحياهتا مبنحهرا مرثالا إمكانيرة
التعهد التلقاوي بأي مسألة تتعلّق بردعم حقروق اإلنسران واحلريرات األساسرية واملسرامهة يف إعرداد
مش رراري التق ررارير ال رري تق رردمها ت ررون هليئ ررات وجل رران األم ررم املتح رردة حلق رروق اإلنس رران ومتابع ررة
امللحوظررات والتوصرريات الصررادرة عررن هررذه اهليئررات وكررذلك إعررداد تقريررر وطررين سررنوي عررن حالررة
حقرروق اإلنس رران ونشررره للعم رروم ،باإلضررافة إىل توس رري تركيبتهررا .كم ررا ت تضررمينها بدس ررتور 27
كررانون الثاين/ينرراير  2014حت ر مسررمى "هيئررة حقرروق اإلنسرران" وهرري هيئررة دسررتورية مسررتقلة.
وتولر الرروزارة املكلّفررة حبقرروق اإلنسرران صررياغة مشررروع قررانون جديررد ينظمهررا وحيرردد صررالحياهتا
وهيكلتهرا مبرا يترواءم مر مبراد برراري ممرا مرن شررأنه أن يضرفي جناعرة وفاعليررة علرى عمرل اهليئررة.
وسيعر مشروع القانون على جمل نوا الشع اجلديد بعد أن صادق عليه احلكومة.

باء -فيمررا يتعلررق بتمكرري كافررة ال جررا والنلرراء وا فررا ا ر الجنلرري ا ر التمت ر
بالحق في اإلمث عل أساس الملاواة
 -17ت تأجيل النظر يف هذه التوصية عندما ق ّدم تون تقريرها الدوري الثاين يف إطار آلية
االستعرا الدوري الشامل خالل الدورة ( )13لفريق عمل جمل حقوق اإلنسان املعرين باآلليرة
يف سررنة  2012ألن هررذا املوضرروع حمررل حروار علررى املسررتوى الرروطين وجررددت احلكومررة التونسررية
التزامهررا باحملافظررة علررى مكاس ر امل ررأة التونسررية ومزيررد دعررم حقوقهررا .وضررمن الدسررتور اجلديررد
املس رراواة يف احلق رروق والواجب ررات ب ررن مجير ر امل رواطنن ،غ ررري أ ّن تش ر ّرع ه ررذه املس ررألة عل ررى مجير ر
األصعدة يعل من الصع التوصل إىل بوادر وفاق وطين حوهلا يف الوق الراهن.

جيم -فيمررا يتعلررق باسررتق الق رراء بوأررف أداة أساسررية لحمايررة الحقرروق االقتصررادية
واالجتماعية والثقافية انظ الفق ة )6
دا  -فيما يتعلق بالتع دية النقابية
 -18أفرزت الثورة واقعا جديردا فيمرا خير متثيليرة العمرال التونسرين متثّرل يف تكروين مركزيرات
جديدة ونقابات مستقلة متثل كل واحدة منها فئة من العمال التونسين يعربون عن آراوهم بكرل
حرية وينشطون بكل استقاللية ومل يعد االحتاد العام التونسي للشةل املنظمة النقابية الوحيدة.
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هاء -فيما يتعلق ب أ ف وث عنف انزلي انظ المادة  ،3نقطة )3
للتعهررد بقضررايا
 -19يف هررذا الصرردد ت تعيررن مسرراعد لوكيررل اجلمهوريررة بكررل حمكمررة ابتداويررة ّ
العنف األسري.

واو -كثيف الجدود للح ا الفوامق االقتصادية واالجتماعية بي المنا ق
 -20ملعاجلررة اإلش رركاليات واخررتالل ت روازن التنمي ررة بررن اجله ررات ت ختصرري اعتم ررادات م ررن
ميزانية الدولة لدعم البنية األساسية وتقدم اخلدمات الصحية والتعليميرة .كمرا ت اعتمراد منهجيرة
جديرردة لتوزي ر االس ررتثمارات العموميررة باالعتم رراد علررى مق ررايي موضرروعية وعلمي ررة تأخررذ بع ررن
االعتبررار مسررتويات الفقررر والبطالررة واملرافررق العموميررة والبنيررة األساسررية ومؤشررر السرركان وظررروف
الع رري للوالي ررات وحاجياهت ررا احلقيقي ررة .وت إع ررداد مؤش ررر للتنمي ررة اجلهوي ررة هب رردف الوق رروف عل ررى
إشكاليات التنمية وحتديدها وتوجيه االستثمارات العمومية حنو املعتمديات األقل منّروا واالنطرالق
يف برنررامج التنميررة املندجمررة الررذي يشررمل  90مشررروعا مرروزعن علررى كامررل واليررات اجلمهوريررة.
وجتدر اإلشارة إىل أن صندوق التضامن الوطين قد توقّف العمل به بعد الثورة.

زاي -البطالر ررة والمصر ررادقة عل ر ر ا فاقير ررة انظمر ررة العم ر ر ال ولير ررة مقر ررم  158انظ ر ر
المادة )6
 -21ت مبقتضى القانون عدد  23لسنة  1989املؤر  27شبا /فرباير  1989إلةاء عقوبة
رؤر
األشةال الشاقة وعوض بالسرجن لرنف املردة .ويرن املرسروم عردد  115لسرنة  2011م ّ
حري ررة
يف  2تش ررين الث رراين/نوفمرب  2011املتعلّررق حبري ررة الص ررحافة والطباع ررة والنش ررر أن احل ررق يف ّ
التعبري مضمون وميارس وفق ا لبنود العهرد الردويل للحقروق املدنيرة والسياسرية وبقيرة املواثيرق الدوليرة
ذات العالقررة املصررادق عليهررا مررن اجلمهوريررة التونسررية .كمررا تّ تعررويض العقوبررات السررالبة للحريررة
املتعلقة جبراوم الصحافة بعقوبات مالية.

فاء -فيما يتعلق بالتوأية فو الت بية والتعليم انظ المادة )13
 -22يعترررب تقلرري التفرراوت بررن اجلهررات وضررمان تكررافؤ الفرررب بينهررا يف مقدمررة أولويررات
خمتلررف مراحررل التعلرريم .ففيمررا خي ر ترروفري دروس مسررتقلة حررول حقرروق اإلنسرران ،فررإ ّن ال رربامج
املدرسررية يف خمتلررف املسررتويات تعتمررد علررى ترردري سررندات حقوقيررة كرراإلعالن العرراملي حلقرروق
اإلنسان والعهود الدولية واتفاقية حقوق الطفرل واتفاقيرة مناهضرة مجير أشركال التمييرز ضرد املررأة
يف مررادة الرتبيررة املدنيررة .ويرردرس موضرروع حقرروق اإلنسرران يف امل رواد اإلنسررانية واللةررات ويف طرررق
الترردري والررتعلم الرري تتنرراول هررذه احلقرروق انطالق ر ا مررن سررندات حقوقيررة ،وأدبيررة وتارخييررة ودينيررة
وغريها ألجل تثبي تلك احلقوق وتربية الناشئة عليها.
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اء -فق الق اء التونلي المتعلق بإعما وفماية الحقوق
 -23ال يت رروفر ل رردينا يف الوقر ر الر رراهن فق رره قض رراء احمل رراكم ،إال أن رره م ررن الواض ررح أن احمل رراكم
التونس ررية تطب ررق وتعم ررل وحتم رري ه ررذه احلق رروق وخاص ررة يف جم ررال الض ررمان االجتم رراعي والص ررحة
(قاض رري الض ررمان االجتم رراعي) ،ويف جم ررال الش ررةل (داو رررة الش ررةل) ويف ب رراقي اجمل رراالت (احمل رراكم
االبتداوية واالستئنافية وحمكمة التعقي ).

ثالثا -اعطيات فو طبيق ك اادة ا اواد العد
المادة 1
فق الشعوب في ق ي اصي ها
 -24نص ر الفقرررة  3مررن توطئررة الدسررتور علررى مررا يلرري" :وبنرراء علررى منزلررة اإلنسرران كاون را
مكرم ا ،وتوثيق ا النتماونا الثقايف واحلضاري لألمة العربية واإلسالمية ،وانطالق ا من الوحدة الوطنية
القاومررة علررى املواطنررة واألخرروة والتكافررل والعدالررة االجتماعيررة ،ودعم را للوحرردة املةاربيررة باعتبارهررا
خطوة حنو حتقيق الوحدة العربية ،والتكامرل مر الشرعو اإلسرالمية والشرعو اإلفريقيرة والتعراون
م شعو العامل ،وانتصارا للمظلومن يف كل مكان ،وحلق الشعو يف تقرير مصريها وحلركات
التحر رررر العادلر ررة ويف مقر رردمتها حركر ررة التحر ر ّررر الفلسر ررطيين ،ومناهضر ررة لكر ررل أشر رركال االحر ررتالل
والعنصرية".
 -25ينرردرج احلررق يف تقريررر املصررري مررن خررالل التشررب الررداوم مببرراد الكرامررة واملسرراواة بررن
مجي ر البشررر كمررا جترردد اجلمهوريررة التونسررية متسرركها مببرراد حقرروق اإلنسرران ،وترردين بشرردة أي
شرركل مررن أشرركال التمييررز ومتن ر أي نرروع مررن أن رواع الالمسرراواة داخررل أراضرريها كمررا يررن علررى
ذلك دستور .2014
 -26وبنراء علررى الوحردة الوطنيررة الري بنير عليهرا الدولررة منرذ االسررتقالل ،ال يوجرد فرررق بررن
أطياف اجملتم من الناحية القانونية واجملتمعيرة .فالتونسريون متسراوون يف احلقروق والواجبرات وهرم
سر رواء أم ررام الق ررانون ب رردون متيي ررز ،سر رواء ك رران ه ررذا التميي ررز مس ررتندا إىل اعتب ررارات تتعل ررق باللة ررة
أو اجلن أو الدين أو الثقافة أو االنتمراء السياسري أو الثقرايف أو اجلهروي ،ذلرك أ ّن تن ّروع أصرول
سكان اجلمهورية التونسية يشكل مصدرا للتنروع الرداعم للوحردة ،وتلرك إحردى مزايرا وخصراو
الشع التونسي.
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المادة 2
ال ط رروات المعتمر ر ة ل ررمان التمتر ر التر ر ميجي ب ررالحقوق ،اأ ررة عر ر
الملاع ة والتعاون ال وليي  ،وجع امامستدا بعي ة ع أي مييز

ي ررق

 -27سررع تررون منررذ االسررتقالل إىل حتقيررق التنميررة الشرراملة مررن خررالل سياسررات وب ررامج
عديرردة ،وواصررل يف نف ر الررنهج خاصررة بعررد مصررادقتها علررى العهررد الرردويل اخلرراب برراحلقوق
االقتص ر ررادية واالجتماعي ر ررة والثقافي ر ررة يف  18آذار/م ر ررارس  1969مم ر ررا ألزمه ر ررا بتفعيله ر ررا وت ر رروفري
الضمانات الكافية هلا وحتقيق التنمية البشرية املرتفعة (انظر املادة  .)11وتأكيدا هلرذا الرنهج تروىل
اجملل ر ر التأسيسر رري بعر ررد الثر ررورة تضر ررمن حقر رروق اإلنسر رران املعر رررتف هبر ررا دولي ر را وخاصر ررة احلقر رروق
االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة بالدسررتور .ومتثررل دسرررتة هررذه احلقرروق ضررمانة كررربى إلعماهلررا
ومحايتها باعتبار وأ ّن أحكام الدستور تأيت يف أعلى هرم التشري التونسي( .)4وتأسيسا على ذلك
فرران مجي ر الق روانن واألوامررر السررابقة للدسررتور وتلررك الرري سرريق سررنّها الحق ر ا ي ر أن تكررون
متناغمة م مقتضيات الدستور وإال فإ ّهنا تعترب غري دستورية ويتم إيقاف العمل هبا(.)5
 -28وتتمثل هذه احلقوق باخلصوب يف احلق يف العمل واحلق يف التمت بظروف عمل عادلرة
ومرضية( ،)6واحلرق يف تكروين نقابرات واالنضرمام إليهرا( ،)7واحلرق يف الضرمان االجتمراعي ،مبرا يف
ذلررك التأمين ررات االجتماعي ررة( )8وح ررق األس رررة واألمه ررات واألطف ررال وامل رراهقن يف احلص ررول عل ررى
محايررة ومسرراعدة كبريتررن بقرردر اإلمكرران ،واحلررق يف مسررتوى كرراف مررن العرري  ،واحلررق يف التمتر
بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغره( ،)9واحلرق يف التعلريم( ،)10واحلرق يف
املشاركة يف احلياة الثقافية( )11واحلق يف املراء( .)12كمرا يضرمن الدسرتور حرق النفراذ للمعلومرة وهرو
حق أفقي وشامل.
 -29وتفعرريالا إلعمررال هررذه احلقرروق بالدسررتور أحاطهررا املشرررع بضررمانات حلمايتهررا وتفعيررل
تنفيررذها وهرري باخلصرروب احملكمررة الدسررتورية( )13وهيئررة حقرروق اإلنسرران وهيئررة التنميررة املسررتدامة
وحقوق األجيال القادمة وهيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
 -30كمررا قام ر الدولررة فعلي ر ا بإعمررال تلررك احلقرروق مررن خررالل التعرراون الرردويل ،ففرري جمررال
الفالح ررة وض ررمان ا حل ررق الة ررذاء وامل رراء لك ررل امل رواطنن حرصر ر عل ررى تنفي ررذ العدي ررد م ررن املش رراري
بالشراكة م عديد األطراف املاحنرة العامليرة وينسرح ذلرك علرى مجير احلقروق األخررى يف جمرال
التعلرريم والص ررحة والس رركن والش ررةل وحتس ررن ظررروف الع رري لكاف ررة الس رركان وخاص ررة املهمش ررن
واحملرومن دون متيز.
 -31ويف إط ررار تع رراون ت ررون مر ر البل رردان النامي ررة وخاص ررة العربي ررة واألفريقي ررة ،قامر ر الدول ررة
بتكوين العديد من إطارات على أرضها مشل جماالت عديدة ومتنوعة.

10

GE.15-10211

E/C.12/TUN/3

المادة 3
ضمان الاواة الذكوم واإلناث في فق التمت بجمي الحقوق
 -32كر ّررس املشرررع التونسرري العديررد مررن اإلج رراءات علررى مسررتوى احلقرروق اإلنسررانية للم ررأة
ودعمهررا يف إطررار مسررار متواصررل حملاولررة ختليصررها مررن كررل أشرركال التمييررز املباشررر وغررري املباشررر
مما جعلها متميّزة مقارنة ببعض الدول األخرى.

 -33ولضمان متت النساء باحلقوق على قدم املساواة مر الرجرال عملر الدولرة علرى صرياغة
برنامج منذ التسعينات يشمل مجي القطاعات يتم تفعيلره مرن خرالل هياكرل ومؤسسرات عديردة
أمهها كتابة دولة تعى بشؤون املرأة واألسرة( )14واجملل الوطين للمرأة واألسرة واملسرنن( )15ومركرز
البح رروث والدراس ررات والتوثي ررق واإلع ررالم ح ررول امل ر ررأة (الكري ررديف)( )16واللجن ررة الوطني ررة للم ر ررأة
والتنمية(.)17
 -1بيان التش يعات الو نية واال فاقيات ال ولية المعتم ة المتعلّقة بالملاواة بي الجنلي
 -34سعى املشرع إىل جعرل القروانن اخلاصرة براملرأة مواكبرة باسرتمرار لتطرور القريم االجتماعيرة
وعم ررل عل ررى إلة رراء أو تع ررديل األحك ررام ال رري ال تواكر ر رو العص ررر وإص رردار نص رروب جدي رردة
تتماشى والتحوالت االجتماعية.
 -35وج رراء دس ررتور اجلمهوري ررة الثاني ررة لريس ررخ ه ررذا التوج رره الرام رري للقض رراء عل ررى التميي ررز ب ررن
اجلنسن حي ن يف الديباجة على املرجعية الكونية حلقوق اإلنسان ونر يف فصرله  21علرى
أن "املواطن ررون واملواطن ررات متس رراوون يف احلق رروق والواجب ررات ،وه ررم س رواء أم ررام الق ررانون م ررن غ ررري
متييررز" ،وأ ّن "الدولررة تضررمن للم رواطنن واملواطنررات احلقرروق واحلريّررات الفرديررة والعامررة وهتي ر هلررم
أسبا العي الكرم".
 -36كم ررا ن ر ّ الفص ررل  46م ررن الدس ررتور الفق رررة األوىل عل ررى الت رزام الدول ررة حبماي ررة احلق رروق
املكتسبة للمررأة والعمرل علرى دعمهرا وتطويرهرا و"تضرمن الدولرة تكرافؤ الفررب برن الرجرل واملررأة
يف حتمررل خمتلررف املسررؤوليات ويف مجي ر اجملرراالت .تسررعى الدولررة إىل حتقيررق التناصررف بررن امل ررأة
والرج ررل يف اجمل ررال املنتخب ررة" .وك رررس املش رررع م ررن خ ررالل الدس ررتور دور الدول ررة يف القض رراء عل ررى
العنف ضد املرأة كإحدى ابرز مظاهر التمييز ضدها حي نص الفقرة األخرية من الفصل 46
تتخذ التدابري الكفيلة بالقضاء على العنف ضد املرأة( .انظر املادة .)10
على أ ّن الدولة ّ

 -37حرب املشرع على وضر حرد لكرل أشركال التمييرز ضرد املررأة يف جمرال الشرةل إذ يرن
الفص ررل  40م ررن الدس ررتور يف فقرت رره األوىل عل ررى أ ّن "العم ررل ح ررق لك ررل م رواطن ومواطن ررة وتتخ ررذ
الدولررة الترردابري الضرررورية لضررمانه علررى أسرراس الكفرراءة واإلنصرراف" .وتضررمن جملررة الشررةل محايررة
خاصة للمرأة العاملة وتأمن محاية متكافئة للجنسن.
 -38عمررل املشرررع علررى تعررديل( )18عرردة فصررول منهررا الفصررل  5مكرررر الررذي يررن علررى:
"ال ميكن التمييز بن الرجل واملرأة يف تطبيرق أحكرام هرذه اجمللرة والنصروب التطبيقيرة هلرا" .ويرن
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الفصل  64على تدابري خاصة تؤكد حقوق املرأة يف فرتة ما بعد الوالدة وفرتة الرضاعة الري ميكرن
أن متت ررد إىل  9أش ررهر بع ررد الوضر ر  .كم ررا تّ حتج ررري عم ررل املر ررأة ل رريالا يف القط رراع غ ررري الفالح رري.
أما فيما يتعلق بتنفيذ العمل وترأمن رفراه الشرةالن ،فقرد حررب املشررع علرى بلرو أرقرى درجرات
املساواة بن اجلنسن بتنظيم ظروف العمل مبقتضى الفصلن  75و 76جمللة الشةل .كما أفردت
هررذه اجمللررة امل ررأة العاملررة مبن ر تشررةيل امل ررأة يف املنرراجم بالفصررلن  77و .78وأخررذا يف االعتبررار
مشاغل بعض الفئات االجتماعية وخاصة املرأة حىت يتسى هلرا مزيرد التوفيرق برن أدوارهرا األسررية
ومسررؤولياهتا املهنيررة ،أقررر هلررذا الةررر إمكانيررة إبررام عقررد شررةل يترريح العمررل لوقر جزورري حسر
الفصل  94ويضمن هلا نف احلقوق والواجبات مثل العراملن كامرل الوقر  .ويف هرذا السرياق،
وض املشرع نظاما اختياريا يتعلق بالعمل نصف الوق بثلثي األجر للموظفة األم مما ميكنها من
التصرررف األمثررل يف الررزمن األسررري( .)19ويف نفر اإلطررار تضر ّرمن النظررام األساسرري العررام ألعروان
الدول ررة واجلماع ررات العمومي ررة احمللي ررة واملؤسس ررات ذات الص رربةة اإلداري ررة تراتير ر خاص ررة بالنس رراء
استجابة لطبيعتهن وخصوصيتهن مثل اإلحالة على عدم املباشررة حسر مقتضريات الفصرل 70
ونظام العطل حس الفصل  48الفقرتن األوىل والثانية ونظام التقاعد املبكر (انظر املادة .)7
 -39أدخلر تررون حتررويرات علررى جملررة اجلنسررية لتضررمن مبرردأ املسرراواة وعرردم التمييررز حي ر
رفعر تررون مبقتضررى القررانون عرردد  55املررؤر غرررة كررانون األول/ديسررمرب  2010كررل أشرركال
التمييررز القرراوم بررن األم واأل ملررنح اجلنسررية لألبنرراء ،إذ يررن الفصررل " :6يكررون تونسرريا الطفررل
الذي ولد أل تونسي أو ألم تونسية".
 -40وعلى مستوى املسؤولية العاولية وباالستناد إىل جملة األحوال الشخصية ،منحر الواليرة
لألم احلاضنة بصفة آلية (مبوج القانون عدد  74لسنة  1993املؤر  12متوز/يوليره )1993
فيم ررا يه ررم س ررفر احملضر ررون ودراس ررته والتص ر ّررف يف حس رراباته املالير ررة م ر ر إمكاني ررة إس ررنادها بقير ررة
مشررموالت الواليررة عررن طريررق القضرراء إذا تعر ّذر علررى الررويل ممارسررتها ،أو إذا تعسررف أو هترراون يف
القيام هبا (بقية التشريعات :انظر املادة .)10
 -41أما يف جملة االلتزامات والعقود فقد ّقرر املشرع مبقتضى القرانون عردد  17لسرنة 2000
املررؤر  7شرربا /فربايررر  2000إلةرراء الفصررل  831الررذي يشرررت لصررحة عقررد الشررةل املررربم مررن
قب ررل املر ررأة أن يك ررون مرخصر را في رره م ررن ط رررف زوجه ررا ال ررذي ك رران ل رره ح ررق فس ررخ العق ررد املنج ررز
دون رضاه.
 -42أما على الصعيد الدويل ،صادق تون على جممل االتفاقيات الدولية املتعلّقرة بضرمان
حق ر رروق النس ر رراء( .)20كم ر ررا يطب ر ررق مب ر رردأ املس ر رراواة يف التحقي ر ررق اإلمج ر ررايل للحق ر رروق االقتص ر ررادية
واالجتماعية والثقافية.
 -2التق ّ م المح ز في حقيق اب أ الملاواة

 -43أقرت الدولة مجلة من التشريعات والتدابري باعتماد آليات وخطر عمرل لتمكرن النسراء
من ممارسة حقهن يف املشاركة يف مجي امليادين ويربز ذلك من خالل املؤشرات التالية:

12

GE.15-10211

E/C.12/TUN/3



حضور املرأة داخل السلطة القضاوية :بلر عردد النسراء القضراة  763سرنة  2014مرن
مجلة  1951وبل عدد ملحقي القضاة النساء  110من مجلة  199ملحقا قضاويا؛



املررأة داخررل السررلطة التشرريعية :ارتفر معرردل متثيررل املررأة مررن  5.11يف املاوررة يف جمل ر
النوا سنة  1999إىل  22.8يف املاوة سنة  2009وإىل  29.95يف املاوة يف اجملل
الروطين التأسيسرري وإىل  31يف املاوررة جمللر نروا الشررع سرنة ( .2014انظررر امللحررق
عدد )01؛



حضور املرأة يف اهليئات اجلهوية واحمللية :بل معدل متثيل املرأة نسبة  32يف املاوة داخرل
اجملررال اجلهويررة سررنة  2007وبلة ر حصررة امل ررأة داخررل اجملررال البلديررة سررنة 2005
نسبة  27.7يف املاوة؛



حضررور امل ررأة يف الوظيفررة العموميررة :تشررةل امل ررأة  23.6يف املاوررة مررن اخلط ر الوظيفيررة
سنة .2007

 -3قي رريم يل ررتن إلر ر ن ررو الج ررنس وأثر ر علر ر شر ر يعات وسياس ررات التغلّر ر علر ر ا نم ررا
الثقافية التقلي ية
 -44تّ يف تون خالل سرنة  2008وضر "االسررتاتيجية الوطنيرة إلدمراج النروع االجتمراعي
التوجرره مل يشررهد
يف السياسررات العامررة والتخطرري والربجمررة"من أجررل تشررخي الواقر إال أ ّن هررذا ّ
تقدما.
 -45ويف إطررار القض رراء عل ررى الص ررور النمطي ررة والنظ رررة الدوني ررة للم ررأة ،واس ررتجابة للتوص رريات
املتمخضررة عررن مرؤمتر بيجررن  1995املناديررة بوضر آليررة ملتابعررة صررورة املررأة يف اإلعررالم قررام مركررز
البحوث والدراسات والتوثيرق واإلعرالم حرول املررأة بدراسرة علميرة سرنة  1999حرول صرورة املررأة
يف وسرراول اإلعررالم لتحديررد الصررورة املتداولررة إعالميرا للمررأة يف اجملتمر التونسرري ،متخضر عنهررا
نترراوج وتوصرريات رفع ر للجهررات املعنيررة ملعاجلررة هررذه الظرراهرة السررلبية( .)21كمررا قام ر اجملموعررة
العربية لرصد اإلعالم وحتالف نساء تون واجملل الوطين للحريرات بترون بدراسرة سرنة 2013
حول صورة املرأة يف اإلعالم التونسي(.)22
 -46وجترردر اإلشررارة إىل أنرّره ال توجررد سياسررة خاصررة للعنايررة بالنسرراء ذوات اإلعاقررة إال أ ّهنررا
ختض لالمتيازات املمنوحة للمعوقن رجاالا ونساء على قدم املساواة.

 -47وكر ّررس املشرررع منررذ االسررتقالل العديررد مررن اإلج رراءات علررى مسررتوى احلقرروق اإلنسررانية
ودعم املكتسبات احملققة خاصة على مستوى جملة األحوال الشخصية واجمللة اجلزاويرة والري
للمرأة ّ
أدخل ر قيم را جديرردة تؤكررد علررى احلررق يف احلرمررة الشخصرريّة ،إذ تّ العمررل مبررا ورد ضررمن منهرراج
عمل بيجن لسنة  1995واتفاقية القضاء علرى مجير أشركال التمييرز ضرد املررأة .وقامر الروزارة
بالعديد مرن التردخالت والرربامج لردعم املسراواة برن اجلنسرن يف احليراة العامرة واخلاصرة وذلرك يف
إطار مصادقة اجلمهوريرة التونسرية علرى الربوتوكرول االختيراري امللحرق باتفاقيرة القضراء علرى مجير
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أش ر رركال التميي ر ررز ض ر ررد املر ر ررأة ،مبقتض ر ررى الق ر ررانون ع ر رردد  35لس ر ررنة  2008امل ر ررؤر  9حزير ر رران/
يونيه .2008
 -48وت يف سنة  2007وبدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان وض اسررتاتيجية وطنيرة
ملقاومة العنف ضد املرأة عرب مراحل العمر يف إطار مقاربة تشاركية م مجي القطاعات احلكومية
واملنظمررات واجلمعيررات املعنيررة .هترردف هررذه االس ررتاتيجية إىل التصرردي ألشرركال العنررف القرراوم
علررى أسرراس النرروع االجتمرراعي والتحسرري خبطورترره ومحايررة اجملتم ر مررن انعكاسرراته السررلبية علررى
امل ررأة بدرجررة أوىل وعلررى األسرررة واجملتم ر بشرركل عررام ،وتعتمررد االس ررتاتيجية يف تنفيررذها علررى 4
جم ر رراالت ت ر رردخل وه ر رري جتمير ر ر البيان ر ررات واس ر ررتخدامها ،خ ر رردمات مالوم ر ررة ومتنوع ر ررة ،والتعبئ ر ررة
الس ررلوكات واملؤسس ررات ،واملناص رررة
االجتماعي ررة وحتس رري اجملتمر ر هب رردف التةي ررري عل ررى مس ررتوى ّ
لفاودة تطبيق القوانن.
 -49ونظرا لقلة املعطيات اإلحصاوية وتدعيم ا للمجال األول من مكونات االسرتاتيجية أجنرز
الديوان الوطين لألسرة والعمران البشري مسرح وطرين حرول العنرف املوجره ضرد املررأة سرنة 2010
وهو األول من نوعره .تكونر العينرة التمثيليرة املسرتجوبة مرن اجملتمر التونسري مرن  3 873امررأة
ترتاو أعمارهن من  18إىل  64سنة.
 -50أبرزت نتاوج املسح أن  47.6يف املاوة مرن النسراء صررحن أهنرن تعرضرن علرى األقرل إىل
شكل من أشكال العنف خالل حياهتن .وتعترب املرأة يف املناطق الريفية األكثر عرضة من مثيلتها
باملنراطق احلضررية إىل العنرف جبمير أشركاله مبعردل  48.7يف املاورة ،مرا يعرين أن امررأة مرن اثنترن
يف ترون تتعررر علررى األقررل إىل شرركل مررن أشركال العنررف خررالل حياهتررا .وهررذا الررقم ال يبتعررد
كثريا عن املعدالت الدولية الي تقدر بتعر امرأة من ثالث إىل العنف خرالل حياهترا .وحسر
نف الدراسة فإن منطقة اجلنو الةريب لتون هي املنطقة الي تتعرر نسراؤها أكثرر مرن غريهرا
إىل العنف مبعدل يقردر ب  72.2يف املاورة تليهرا النسراء براجلنو الشررقي بنسربة  54.7يف املاورة.
وباعتبار املستوى التعليمي للنساء فإهنن تتعرضن إىل العنف بنس متقاربة علما وأنه كلما ارتفر
املسر ررتوى التعليمر رري للم ر ررأة كلمر ررا اخنفض ر ر إمكانير ررة تعرضر ررها للعنر ررف ،كمر ررا أن النسر رراء الر رراليت
ال تشتةلن تتعرضن أكثر من غريهن إىل العنف .أما يف مرا يتعلّرق برأنواع العنرف الرذي تتعرر لره
التونسيات ،فقرد سرجل املسرح أكررب نسربة فيمرا يتعلرق برالعنف اجلسردي بنسربة  31.7يف املاورة،
يليهررا العنررف النفسرري بنسرربة  28.9يف املاوررة مث العنررف اجلنسرري ب  15.7يف املاوررة وأخررريا العنررف
االقتصررادي ب  7.1يف املاوررة .ويف نف ر السررياق ،فررإن امل ررأة الريفيررة تتعررر إىل العنررف اجلسرردي
واجلنسي ( 32.8يف املاوة و 16.5يف املاورة) بنسر تفروق املررأة يف املنراطق احلضررية ( 31.2يف
املاو ررة و 15.3يف املاو ررة) .ويف املقاب ررل تتع ررر امل ر ررأة باملدين ررة إىل العن ررف النفس رري واالقتص ررادي
( 29.5يف املاوررة و 7.8يف املاوررة) أكثررر مررن مثيلتهررا باملنرراطق الريفيررة ( 27.7يف املاوررة و 5.8يف
املاوررة) .كمررا تتعررر املررأة مبنطقررة اجلنررو الةررريب للرربالد إىل مجير أشرركال العنررف بررأكرب النس ر
(اجلس ر ر ر ر رردي 48.3 :يف املاو ر ر ر ر ررة ،النفس ر ر ر ر رري 52.2 :يف املاو ر ر ر ر ررة ،اجلنس ر ر ر ر رري 26.2 :يف املاو ر ر ر ر ررة،
االقتصررادي 10.5 :يف املاوررة) .ويبقررى املسررتوى التعليمرري مررن العوامررل الرري ميكررن أن حتمرري املررأة
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مررن إمكانيررة تعرضررها إىل أشرركال العنررف ،أمررا اشررتةاهلا مررن عدمرره فهررو عامررل مررؤثر لتةررري شرركل
العنف املسل على املرأة حبي أن املرأة العاملة تتعر إىل العنف النفسي واالقتصرادي (32.4
يف املاوة و 10.1يف املاوة) أكثر مرن املررأة الري ال تعمرل والري تتع ّرر أكثرر إىل العنرف اجلسردي
واجلنسرري بنس ر  33.5يف املاوررة و 16.6يف املاوررة .وبر ّرن املسررح أن احملرري العرراولي هررو املكرران
الررذي تتعررر فيرره املررأة إىل العنررف أكثررر مررن أي جمررال آخررر وأن الشرريك احلميمرري ميثررل املعترردي
األول مهما كان شكل العنرف املوجره ضردها ولكرن بنسر خمتلفرة وحسر شركل العنرف .فهري
ضر ررحية عنر ررف جسر رردي مر ررن قبر ررل ش ر رريكها يف  47.2يف املاور ررة مر ررن احلر رراالت ،وعنر ررف نفسر رري
يف  68.5يف املاوة من احلاالت ،عنف اقتصادي يف  77.9يف املاوة من احلاالت ،عنف جنسي
يف  78.2يف املاوة من احلاالت.
 -51أما أفراد العاولة فهم مرتكبون للعنف اجلسدي ضد املرأة يف  43يف املاوة مرن احلراالت،
والعنررف االقتصررادي يف  22.1يف املاوررة مررن احلرراالت والعنررف النفسرري يف  16.7يف املاوررة مررن
احلاالت والعنف اجلنسي يف  0.6يف املاوة من احلاالت.
 -52لكررن وأمررام هررذه األرقررام املفزعررة ،فررإ ّن ردود أفعررال النسرراء ضررحايا العنررف خمتلفررة حي ر
اعتررربت  56.4يف املاوررة مررنهن أن العنررف املوجرره ضرردهن أثرّرر علررى نسررق حيرراهتن اليررومي ،بينمررا
اعتربت  55يف املاوة منهن أن العنف أمر عادي وال يستدعي اخلو فيه.
ومكونررات اجملتمر املرردين العاملررة
 -53ورغررم اجلهررود املبذولررة مررن طرررف املؤسسررات احلكوميررة ّ
يف جمال مقاومة العنف املوجه ضد املرأة إال أ ّن اخلدمات املقدمة إىل النساء ضرحايا العنرف تبقرى
ضررئيلة وحتترراج إىل مزيررد الرردعم وإىل إرادة سياسررية أقرروى تضررمن تةيررري القروانن اجلرراورة والتمررثالت
االجتماعية املربرة لكل أشكال العنف داخل األسرة ويف اجملتم .
ومكون ررات
 -54وتعمررل وزارة ش ررؤون امل ررأة حالي را وبالش رراكة م ر اهلياكررل احلكومي ررة املتدخل ررة ّ
اجملتمر املرردين وبرردعم مرن املنظمررات األمميررة علررى وضر قررانون إطرراري لتجررم كررل أشرركال العنررف
املوجه ضد املرأة.

الماد ان  4و5
التحفظات أو القيود

قانون املصادقة

االتفاقية أو املعاهدة

الق ر ر ر ررانون ع ر ر ر رردد  79امل ر ر ر ررؤر  11متوز/يولي ر ر ر رره
1988

اتفاقير ررة مناهضر ررة التعر ررذي وغر ررريه
م ر ررن ض ر رررو املعامل ر ررة أو العقوب ر ررة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
العه ر ررد ال ر رردويل اخل ر رراب ب ر رراحلقوق
املدنية والسياسية
االتفاقير ر ررة الدولير ر ررة حلماير ر ررة مجي ر ر ر
األشخاب من االختفاء القسري

القر ر ر ر ر ررانون ع ر ر ر ر ر رردد  30امل ر ر ر ر ر ررؤر  29تش ر ر ر ر ر ررين
الثاين/نوفمرب 1968
املرسر ر رروم عر ر رردد  02املر ر ررؤر  19شر ر رربا /فرباير
 2011واألم ر ر ر ر ر ررر ع ر ر ر ر ر رردد  550امل ر ر ر ر ر ررؤر 14
أيار/مايو 2011

GE.15-10211

15

E/C.12/TUN/3

قام الدولرة التونسرية بسرح التحفظرات مبوجر املرسروم
ع رردد  103امل ررؤر  24تشر ررين األول/أكت رروبر  2011مر ر
اإلبق رراء عل ررى اإلع ررالن الع ررام .كم ررا ت اس ررتكمال إجر رراءات
سح التحفظات بتاريخ  18نيسان/أبريل .2014

الق ر ر ر ررانون ع ر ر ر رردد  68امل ر ر ر ررؤر  12متوز/يولي ر ر ر رره
1985

اتفاقية القضراء علرى مجير أشركال
التمييز ضد املرأة

القر ر ر ر ر ررانون ع ر ر ر ر ر رردد  70امل ر ر ر ر ر ررؤر  28تش ر ر ر ر ر ررين
الثاين/نوفمرب 1966
القر ر ر ر ر ررانون ع ر ر ر ر ر رردد  30امل ر ر ر ر ر ررؤر  29تش ر ر ر ر ر ررين
الثاين/نوفمرب 1968
القر ر ررانون عر ر رردد  04املر ر ررؤر  11شر ر رربا /فرباير
 2008واألم ر ر ررر ع ر ر رردد  568امل ر ر ررؤر  4آذار/
مارس 2008
الق ررانون عر رردد  92امل ررؤر  29تش ر ررين الثر رراين/
نوفمرب 1991

االتفاقي ر ررة الدولير ر ررة للقضر ر رراء علر ر ررى
مجي أشكال التمييز العنصري
العه ر ررد ال ر رردويل اخل ر رراب ب ر رراحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اتفاقي ر ررة حق ر رروق األش ر ررخاب ذوي
اإلعاقة
اتفاقية حقوق الطفل

المادة 6
الحق في العم والت ابي المت ذة والب ااج المعتم ة للتقليص ا البطالة
 -55يررن الفصررل  40مررن الدسررتور علررى أ ّن "العمررل حررق لكر ّرل م رواطن ومواطنررة ،وتتخررذ
الدولة التدابري الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة واإلنصاف .كما يقر النظام األساسي العرام
ألع روان الدولررة واجلماعررات احملليررة واملؤسسررات العموميررة ذات الصرربةة اإلداريررة علررى مبرردأ عرردم
التمييز على أسراس اجلرن أو العررق أو اللرون أو املعتقرد يف تطبيرق خمتلرف مقتضرياته .كمرا يرن
الق ر ررانون ع ر رردد  66لس ر ررنة  1993امل ر ررؤر  5متوز/يولي ر رره  1993املتعل ر ررق بتع ر ررديل جمل ر ررة الش ر ررةل
فيمرا يتعلررق بعردم التمييررز برن اجلنسررن :الفصرل  5مكرررر" :ال ميكرن التمييررز برن الرجررل واملررأة يف
تطبيررق أحكررام هررذه اجمللررة والنصرروب التطبيقيررة هلررا" .ومثّل ر البطالررة وتفاقمهررا يف هنايررة 2010
حمركرا أساسرريا للثررورة التونسررية خاصررة أهنررا ارتبطر بتفشرري الفقررر والتهمرري يف اجلهررات الداخليررة
ّ
واألحياء الشعبية احمليطة باملدن الكربى.
 -1أهم الب ااج للح ا البطالة في الفت ة 2014-1999
 -56اعتم رردت ت ررون ال رربامج النش رريطة للتش ررةيل (انظ ررر ج رردول ع رردد  :01ب ررامج التش ررةيل
النش رريطة) ال رري مت ر ّرول ع رررب م ر روارد الص ررندوق ال رروطين للتش ررةيل وال رري هت رردف إىل ت ررأمن التك رروين
التكميلي للرف من تشةيلية العاطلن عن العمل واحلرب على تفعيل مسامهة املؤسسرات اخلاصرة
يف اإلدماج من خالل توفري الرتبّصات والتأهيرل لإلعرداد للحيراة املهنيرة (انظرر جردول عردد :02
املنتفعون برتبصات لإلعداد للحياة املهنية حس اجلهات).
 -57وتنفيذا خلطّة مراجعرة وإصرال بررامج وآليرات التشرةيل وإلرسراء سياسرة قطاعيّرة للتشرةيل،
تّ االنطالق يف تنفيذ برنامج صك حتسن التشةيلية الذي يهدف إىل تكوين طاليب الشةل حسر
خصوص رريات ع ررر ش ررةل مش ررخ  ،وبرن ررامج ص ررك دع ررم التش ررةيل املوج رره إىل املؤسس ررات ذات
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القيمررة املضررافة املرتفعررة لتشررةيل أصررحا الشررهاود العليررا مبقتضررى عقررود شررةل وإدمرراج هنرراوي بنسرربة
ال تقر ّرل عررن  70يف املاوررة ،مر التخلّرري ترردرييّا عررن برنررامج تربصررات اإلعررداد للحيرراة املهنيّررة وذلررك
مسامهة يف تةيري من التنمية حنو االستثمار يف املشاري ذات القيمة املضافة العالية.
املتوس ررطة ،تع ر ر ّددت
 -58ويف إط ررار دف ر ر نس ررق االس ررتثمار وإح ررداث املؤسس ررات الص ررةرى و ّ
اإلجراءات لتحفيز املبادرة اخلاصة بتدعيم برامج التكوين واملرافقة قبل وبعد بع املشروع( .انظر
جرردول عرردد  :03النهررو باملؤسسررات الصررةرى وجرردول عرردد  :04مرافقررة برراعثي املؤسسررات
الصةرى)
املتوسررطة تبعر ا إلحررداث البنررك
ردعم
 -59كمررا تر ّ
 )23آليررات متويررل إحررداث املشرراري الصررةرى (وّ )24
(
املتوسطة .
التونسي للتضامن وبنك متويل املؤسسات الصةرى و ّ

 -60ويف إطررار دفر نسررق إحررداث املؤسسررات الصررةرى تعمررل وزارة التكرروين املهررين والتشررةيل
علررى تطرروير هررذا اجملررال بإحررداث املؤسس ررات االجتماعيررة والتضررامنيّة لرردعم املبررادرات املش رررتكة
الصادرة عن الباعثن الشبان
وخاصة منهم أصحا الشهاود العليرا وخريري التكروين املهرين .وتّ
ّ
منوذجية هبدف تقييمها وتعديلها وتعميمها.
االنطالق يف تنفيذ جتار
ّ
 -61وتّ سررنة  2012إعررداد اس ررتاتيجية وطنيّررة للتشررةيل بتش رريك مجي ر اهلياكررل واألط رراف
تصور لسياسة وطنية للتشةيل .وجتدر اإلشارة إىل أ ّن
ومكونات اجملتم املدين لضب
ّ
االجتماعية ّ
هذه االسرتاتيجية هي موضوع نقا ومراجعة يف إطار اللجنة الفرعية املكلّفة بسياسات التشةيل
والتكوين املهين احملدثة بوزارة التكوين املهين والتشةيل يف إطار تنفيذ حماور العقد االجتماعي.
كل أشكال العمل اجلربي واخترذت
 -62واصل تون انتهاج مبدأ حريّة اختيار العمل ضد ّ
ترردابري تضررمن تكررافؤ الفرررب يف التشررةيل والقضرراء علررى كر ّرل مظرراهر التمييررز مررن خررالل اإلعررالن
عن املناظرات جلمي املرت ّشحن واعتماد معيار الكفاءة.
 -63رغم مجي اجلهود املبذولة فإ ّن متثيل اإلناث ال يزال ضعيفا نسبيا يف مناصر صراحبات
األعمال أو صاحبات املهرن الراليت يعملرن حلسراهبن اخلراب وب ّرن تقريرر التنميرة البشررية يف ترون
أن صاحبات املهن يف الشركات الصةرية واملتوسطة يشكلن ( 6.5يف املاوة فق من اليرد العاملرة
قل بكثري من نسبة الذكور أصحا األعمال ( 20.6يف املاوة من اليرد العاملرة
النساوية) ،وهذا أ ّ
الرجالية) .ويف هذا اإلطار تّ سنة  2012وض برنامج عمرل للحرد مرن تأنير الفقرر والرفر مرن
قرردرات النسرراء الريفيررات بتطرروير مهررارهتن التقنيررة يف جمررال إحررداث املشرراري الفالحيررة الصررةرى
والتص رررف فيه ررا ،مب ررا ي رردعم تش ررةيلهن ال ررذايت وإدم رراجهن يف ال رردورة االقتص ررادية ومتوي ررل مش رراري
صةرى تتماشى وخصوصيات اجلهة.
 -64وملضاعفة مشاركة املررأة يف سروق الشرةل ،تّ سرنة  2014إبررام اتفاقيّرة إطاريّرة برن وزارة
اخلاصررة لرردى املررأة
التكرروين املهررين والتشررةيل وكتابررة الدولررة لشررؤون املررأة واألسرررة لتحفيررز املبررادرة ّ
بالتشجي على بع مؤسسات ذات األشركال اجلديردة لالقتصراد االجتمراعي التعراوين والري هلرا
صلة خبصوصيات اجلهة.
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 -65كمررا كر ّررس املشر ّررع ضررمن أحكررام القررانون الترروجيهي( )25املتعلررق بررالنهو باألشررخاب
أي
ذوي اإلعاقرة حرق هرذه الفئرة يف احلصرول علررى الشرةل أو االنتردا بالوظيفرة العموميرة برردون ّ
إقصاء أو بسب اإلعاقة.
 -66ووعي ر ا مررن تررون حبررق الشررخ ذو اإلعاقررة يف احلصررول علررى عمررل ،تّ سررنة 2012
ختصرري  1يف املاوررة مررن االنترردابات املخصصررة يف القطرراع العمررومي لألشررخاب ذوي اإلعاقررة
وتنجررز علررى مسررتوى وطررين حت ر إش رراف وزارة الشررؤون االجتماعيررة .وم ّكررن هررذا اإلج رراء مررن
تشةيل حوايل  850شخ ذو إعاقة .كما ن ّ الفصرل  30مرن القرانون علرى إلزاميرة ختصري
نسبة لفاودة هذه الفئة مبا ال تقل عن  1يف املاوة من مراكرز العمرل بكرل املؤسسرات اخلاصرة الري
تشةل  100عامل فما فوق لفاودة األشخاب ذوي اإلعاقة ،وبلة نسبة التشةيل باملؤسسات
اخلاص ررة امللزم ررة هب ررذه النس رربة  90يف املاو ررة م ررن ع رردد ذوي اإلعاق ررة الواجر ر تش ررةيلهم يف ح ررن
بلة  98يف املاوة باملؤسسات واملنشآت العمومية(.)26
ألول مرة العمل ببداول التشةيل يف حاالت تعر ّذر التشرةيل املباشرر(.)27
أقر املشرع ّ
 -67كما ّ
وعم رالا علررى تشررجي املؤسسررات اخلاصررة علررى انترردا ذوي اإلعاقررة ،أُسررندت امتيررازات لفاورردة
مؤسسات القطاع اخلاب(.)28
 -68كمر ررا نص ر ر جملر ررة الشر ررةل علر ررى عقوبر ررات لكر ررل مر ررن خير ررالف تطبير ررق إلزامير ررة تشر ررةيل
األشخاب ذوي اإلعاقة تتمثل يف خطية مالية تضاعف يف صورة العود.
 -69ويف حال ررة إص ررابة العام ررل بإعاق ررة ناجت ررة ع ررن ح ررادث ش ررةل ،ف ررإن ص رراح العم ررل مل ررزم
بإبقاوه يف مركزه األصرلي أو تعيينره يف مركرز آخرر شراغر يتماشرى ومؤهالتره وخصوصريات إعاقتره،
ويف حالررة العجررز املطلررق عررن مواصررلة العمررل يررتم إحالررة العامررل املصررا علررى التقاعررد حس ر
الرتاتي اجلاري هبا العمل.
 -70كما بادرت تون منذ سنة  2004بوض برنامج خصوصي لتشرةيل األشرخاب ذوي
اإلعاق ررة بالتع رراون م ر اجلمعي ررات العامل ررة يف جم ررال اإلعاق ررة ،تّ يف إط رراره تنظ رريم قواف ررل حتسيس ررية
للتعريررف مبررؤهالت األشررخاب ذوي اإلعاقررة وإب ررام عقررود شررةل م ر املؤسسررات ومتويررل مشرراري
خاصة لفاودهتم ،وإسنادهم آالت تعويضية لتيسري تنقلهم ملواق عملهم.
تتكون من مجير األطرراف املتدخلرة
 -71وت إحداث جلنة فنية مشرتكة على مستوى اجلهات ّ
يف جم ررال تش ررةيل األش ررخاب ذوي اإلعاق ررة الستكش رراف ف رررب التش ررةيل املتاح ررة بس رروق الش ررةل
واالطررالع علررى طلبررات الشررةل وم ّكنر منررذ سررنة  2004مررن تشررةيل مررا يقررار عررن 2 500
شخ ذي إعاقة.
 -72يف إطار تعزيز قابلية تشةيل األشخاب ذوي اإلعاقة ،تّ إحداث برنامج ينجرز مرن قبرل
اجلمعيررات العاملررة يف جمررال اإلعاقررة لتمكررن هررذه الفئررة مررن التكرروين املهررين املالوررم خلصوصررياهتم
وخيص ر
وحلاجيررات سرروق الشررةل باجلهررة الرري يقطنررون هبررا ممررا يررؤهلهم للحصررول علررى شررةلُ .
حلاملي اإلعاقة نسبة  3يف املاوة من مواطن التكروين براملراكز القطاعيرة للتكروين املهرين فضرالا عرن
18

GE.15-10211

E/C.12/TUN/3

اخلرردمات التأهيليررة باملؤسسررات املختصررة ومراكررز الرتبيررة اخلاصررة لكررل مررن يتعررذر عليرره التسررجيل
باملنظومة العادية للتكوين .وألمهية املشاري اخلاصة يف حتقيق استقاللية الشخ ذي اإلعاقة ،ت
ترروفري عديررد اآلليررات لتمويررل املشرراري الصررةرى لفاورردة هررذه الشرررحية مبررا يف ذلررك الربنررامج الرروطين
لبع ر م روارد الرررزق لألشررخاب ذوي اإلعاقررة املعرروزين والقررادرين علررى العمررل والررذي يررتم مبوجبرره
متويررل حروايل  700مشررروع سررنويا( .انظررر جرردول عرردد  :05برنررامج خلررق مروارد رزق لفاورردة
األشخاب ذوي اإلعاقة القادرين على العمل).
 -73باإلض ررافة إىل متتّر ر األش ررخاب ذوي اإلعاق ررة بأولوي ررة احلص ررول عل ررى الق رررو لتموي ررل
مشراري صررةرى مررن قبررل البنرك التونسرري للتضررامن واجلمعيررات التنمويرة حير بلةر نسرربة متويررل
املشاري هلذه الفئة  3.8يف املاوة من مجلة املشاري املسندة.
 -2إعادة إدااج العما المل ّفي
 -74عمل ر تررون علررى دعررم اإلحاطررة املهنيررة مررن خررالل ترروفري مجلررة مررن ال رربامج الوقاويررة
والعالجي ررة ،إض ررافة إىل متك ررن العم ررال املس ر ّررحن م ررن إحاط ررة اجتماعي ررة يف ش رركل م ررنح وتةطي ررة
صررحية طيلررة سررنة مررن ترراريخ التس رريح( .انظررر جرردول عرردد  :06املنتفعررون بإعررادة اإلدمرراج يف
احلياة النشيطة).
 -75كما منح املش ّررع للعملرة الرذين فسرخ عقرود شرةلهم ألسربا اقتصرادية حرق األولويرة
يف التشةيل حس شرو التأجري الي كانوا ينتفعون هبا عند طردهم وطبقرا لإلجرراءات القانونيرة
وذلك يف صرورة قيرام املؤسسرة بانتردا عملرة مرن نفر الصرنف املهرين .ويرري العمرل هبرذا احلرق
طيلة عام بداية من تاريخ الطرد.
العمرال املهر ّددين برالطرد ألسربا اقتصرادية يف مرواطن عملهرم اعتمردت ترون
 -76ولتثبي
ّ
إجرراء التكرروين املسررتمر للرفر مررن مسررتوى الكفرراءات املهنيررة مبررا يضررمن جررودة اخلرردمات املسررداة
ويؤمن دميومة واستمرارية املؤسسات االقتصادية.
 -3العم في التجامة الموازية وآثام والتغطية االجتماعية للعاالي في
 -77تش ّكل التجارة املوازية والتهري ظاهرة اقتصادية واجتماعية برزت منذ بدايرة الثمانينرات
لكنهرا توسرع يف الفررتة األخررية .وتسرب الوضر االنتقرايل اإلقليمري والروطين يف تعميرق الظرراهرة
وانتشررارها .ولالقتصرراد امل روازي أثررر وسررلبيات علررى إعمررال احلقرروق االقتصررادية واالجتماعيررة مررن
بينها اإلضررار برالثروة احليوانيرة وهتديرد الصرحة وسرالمة املسرتهلك واالنقطراع املبكرر لألطفرال عرن
الدراس ررة .وق ررد ت يف أيار/م ررايو  2014ض ررمن فعالي ررات احل ر روار االقتص ررادي التباحر ر يف ه ررذه
الظاهرة .وجملاهبتها اعتمدت الدولة خطة ملكافحة التهري واحتواء التجارة املوازية.
 -78كم ررا ت وضر ر برن ررامج عم ررل يتمث ررل يف القي ررام حبم ررالت حتسيس ررية وتوعوي ررة يف كام ررل
جهات البالد من طرف متفقدي الشةل لدى العمال وأصحا احلرف ،واألنشطة غري املهيكلة
من أجل املساعدة على انتقاهلم إىل االقتصراد املرنظم عررب حرثّهم علرى االخنررا يف إحردى أنظمرة
الضررمان االجتمرراعي .ويف إطررار إق ررار مقاربررة شرراملة لتحقيررق العدالررة االجتماعيررة وتوسرري مظلررة
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التةطيررة االجتماعيررة ف رإ ّن إصررال منظومررة احلمايررة االجتماعيررة سررتمكن كر ّرل م رواطن مررن الرعايررة
االجتماعية والتةطية الصحية املالومة مبا يف ذلك األشخاب العاملن يف القطاع غري املنظّم.
 -4ال مانات القانونية للحماية ض الط د التعلفي
 -79ت إدراج ع رردة ض ررمانات قانوني ررة مبجل ررة الش ررةل خاص ررة عن ررد مراجعته ررا س ررني 1994
و 1996بتنقرريح الفصررل  14الررذي يررن علررى مجلررة األخطرراء الفادحررة الرري تسررتدعي الط رررد،
والفص ر ر ررل  21ال ر ر ررذي حي ر ر رردد اإلج ر ر رراءات الط ر ر رررد ألس ر ر رربا اقتص ر ر ررادية وفني ر ر ررة ،والفص ر ر ررل 267
(تنقيح  )2007بتوسيعه ليضم النوا النقرابين .ومنرذ تطبيرق هرذا الفصرل تراجعر نسربة الطررد
بصررفة كبرررية .كمررا أقررر املشرررع محايررة العامررل املفصررول تعسررفيا مررن خررالل التعويضررات املاليررة الرري
يدفعها املؤجر للعامل جربا للضرر الالحق به .وختتلف التعويضات حس طبيعة عقد الشةل.

المادة 7
الحق في التمت بش و عم عادلة وا ضية
 -1الح الو ني ا دن لألجوم
 -80يرن الفصرل  134مرن جملرة الشرةل علرى أنره "يرتم ضرب أجرر أدىن ال ميكرن لألطرراف
املتعاقدة أن تتفق على أجر يقل عنه" .تنقسم األجور الدنيا إىل األجر األدىن الفالحي املضمون
واألجر األدىن املضمون ملختلف املهن.
 -81ويتم حتديد هذه األجرور الردنيا برأمر يصردره روري احلكومرة بعرد التشراور مر املنظمرات
النقابيررة ألصررحا العمررل والعمررال األكثررر متثرريالا( ،)29ويق ر األخررذ بعررن االعتبررار خررالل عمليررة
التفرراو نسرربة التضررخم املررايل ونسرربة منررو النرراتج الرروطين اخلررام واألداءات وذلررك للمحافظررة علررى
املقدرة الشراوية لفئة العمال الي تتقاضى األجر األدىن.
 -82وي ر ررتم حتدي ر ررد األج ر ررر األدىن الفالح ر رري املض ر ررمون مقاب ر ررل  9س ر رراعات عم ر ررل يف الي ر رروم.
أمررا األجررر األدىن املضررمون ملختلررف املهررن فيررتم حتديررده شررهريا( .انظررر جرردول عرردد  :01تطر ّرور
األجر األدىن املضمون).
 -83وتبع را إلق ررار مبرردأ الرتفي ر يف األجررر األدىن املضررمون يف القطرراعن الفالحرري والصررناعي
خررالل هنايررة شررهر آذار/مررارس  ،2014سيتقاضررى اخلالصررون برراألجر األدىن املضررمون ملختلررف
املهن شهري ا 348 096 :دينارا بالنسبة لنظام  48ساعة عمل يف األسبوع و 302 751دينرارا
بالنسبة لنظام  40ساعة عمل يف األسبوع.
 -84أمررا األجررر األدىن الفالحرري املضررمون ،فإنرره سرريبل  12 304دينررارا يف اليرروم مقابررل 11 608
ريتم سرح هرذه
سابق ا .ومن املنتظر أن ينتف هبذه اإلجراءات حوايل  280ألف عرامالا .كمرا س ّ
الزيادة يف جرايات التقاعد يف النظام العرام للصرندوق الروطين للضرمان االجتمراعي بنسربة تسراوي
نسبة تطور األجر األدىن .وينسح هذا اإلجرراء علرى حروايل  613ألرف متقاعرد ومنتفر جبرايرة
غرة أيار/مايو .2014
بداية من ّ
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 -85وفيمررا خي ر ملررف آليررات العمررل اهل ر  ،تّ إقررار تسرروية وضررعية املرتبصررن املباش ررين يف
إطار اآلليرة  16علرى مردى مخر سرنوات مر تنفيرل حراملي الشرهادات العليرا بتسروية وضرعيتهم
خررالل السررنة األوىل( .)30وقررد بل ر العرردد اجلملرري للمعنيررن بالتسرروية  21 387مررنهم 1 972
حامل لشهادة عليا و 19 415غري حامل لشهادة عليا.
 -2ضمان ظ و العم لجمي العما
 -86انضر ّرم ت ررون من ررذ سررنة  1956إىل منظم ررة العم ررل الدوليررة وص ررادق إىل ح ر ّد اآلن
عل ررى  61اتفاقير ررة عم ررل دولير ررة مر ررن بينه ررا االتفاقير ررات الثمانير ررة املتعلّق ررة بر رراحلقوق األساسر ررية يف
العمل(.)31
 -87كما صادق على اتفاقيتن من اتفاقيات احلوكمة من طرف مكت العمل الردويل(،)32
إضافة إىل املصادقة على االتفاقية رقم  142بشرأن دور التوجيره والتردري املهرين يف تنميرة املروارد
البشرية واتفاقية العمل الدولية رقم  159بشأن التأهيل املهين وتشةيل األشخاب ذوي اإلعاقة.
 -3ساعات العم اإلضافي
 -88يق ر خررالب السرراعات اعتمررادا علررى األجررر األساسرري للسرراعة مرفع ر ا فيرره حس ر النس ر
التالية :بالنسبة لنظام عمل كامل الوق  48ساعة يف األسبوع 75 :يف املاوة ،بالنسبة ألنظمرة عمرل
كامررل الوق ر تقررل عررن  48سرراعة يف األسرربوع 25 :يف املاوررة إىل حرردود السرراعة  48و 50يف املاوررة
بعررد ذلررك ،و 50يف املاوررة بالنسرربة ألنظمررة عمررل الوقر اجلزورري .أمررا يف النشررا الفالحرري فتقر زيررادة
عن األجر العادي قدرها  25يف املاوة بالنسبة لساعات العمل الزاودة عن املدة اليومية.
 -4اإلجازات الم فوعة ا ج
 -89تررنظم الفصررول مررن  112إىل  133مررن جملررة الشررةل اإلجررازات املدفوعررة األجررر وتررن
على أن كل عامل يستحق كل عام رخصة خالصة األجر يتحملهرا املرؤجر حتسر حبسرا يروم
واحررد عررن كررل شررهر عمررل دون أن تتجرراوز املرردة اجلمليررة للرخصررة مخسررة عشررر يوم ر ا .بالنسرربة
للعملررة الررذين سررنّهم دون  18عام ر ا حتتس ر بيررومن عررن كررل شررهر عمررل علررى أن ال تتجرراوز
ثالثررن يومرا .بالنسرربة للعملررة الررذين تررتاو سررنّهم بررن  17و 21عامرا حتسر بيرروم ونصررف عررن
كررل شررهر عمررل علررى أن ال تتجرراوز املرردة اثررين عشررر يوم ر ا .أمررا بالنسرربة أليررام األعيرراد والعطررل
اخلالصة ،فقد ن الفصل  107من جملة الشةل على أ ّن أيام األعياد الي يبطل فيها العمرل مر
خررالب األجررور تضررب بررأمر أو باالتفاقيررات املشرررتكة .ويف هررذا اإلطررار حرردد الفصررل  20مررن
االتفاقيررة املشرررتكة اإلطاريررة هررذه األيررام .وال ميكررن أن ينررتج عررن إسررناد هررذه األيررام توقيررف نشررا
املؤسسررة مل ر ّدة تفرروق  48سرراعة متتاليررة( .)33كمررا يررنظم النظررام األساسرري العررام ألع روان الوظيفررة
ّ
العمومية العطل املدفوعة األجر حي ينتف العون العمومي بعطل اسررتاحة بيروم عرن كرل أسربوع
عمل منجز وعطلة بشهر عن كل سنة عمل منجز.
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 -5التوفيق بي الحياة المدنية والحياة ا س ية
 -90اه ررتم القر ررانون التونس رري حبماير ررة األموم ررة للتوفير ررق ب ررن احلير رراة املهني ررة واحلير رراة األس ر ررية،
إذ وردت يف جمل ررة الش ررةل ويف االتفاقي ررات املش رررتكة أحك ررام ح ررول محاي ررة األم العامل ررة .واقتض ررى
الفصل  64من اجمللة أ ّن تتمت املرأة مبناسبة الوالدة بعطلة مدهتا  30يوما ميكن متديدها كل مرة
مبا قدره  15يوم ا شر تربيره بشهادات طبية .كما هلا احلق يف راحتن يف اليوم كرل منهمرا ذات
نصف ساعة أثناء العمل ،لتتمكن من إرضاع طفلها طيلة تسعة أشهر(.)34
 -91ومكنر بعررض االتفاقيررات املشرررتكة القطاعيررة املررأة العاملررة مررن عطلررة والدة ملرردة أطررول
ممررا اقتضرراه الفصررل  64مررن اجمللررة .وجترردر اإلشررارة إىل أ ّن املررأة العاملررة تتمتر طيلررة عطلررة الرروالدة
مبنحررة الوض ر طبق ر ا للتش رري اجلرراري برره العمررل( .فيمررا يتعلررق بالنظررام االختيرراري "ثلثرري األجررر
بالقطاع العام" انظر املادة .)3
 -6الملاواة في ا ج بي ال ج والم أة
 -92صررادق تررون علررى كررل االتفاقيررات الدوليررة املكرسررة للمسرراواة ومنهررا اتفاقيررة منظمررة
العمل الدولية عدد  100املتعلقة باملساواة يف األجر للعمل بنف القيمة.
 -93وتّ تكرري املسرراواة بررن الرجررل واملررأة يف جمررال العمررل بالتنصرري يف جملررة الشررةل علررى
مبرردأ عرردم التمييررز بررن الرجررل وامل ررأة يف تطبيررق أحكررام اجمللررة والرري تةطرري كافررة جوان ر الشررةل
كاالنت رردا والت ررأجري وظ ررروف العم ررل وفس ررخ عق ررد الش ررةل (الفص ررل  5مك رررر) ،كم ررا تض ر ّرمن
االتفاقيررة املشرررتكة اإلطاريررة أحكام را تتعلررق باملسرراواة بررن الرجررل وامل ررأة يف فرررب العمررل والرتسرريم
واألجر (الفصل .)11
 -94وعند القيام بزيارات التفقد إىل املؤسسات االقتصادية يف القطاع اخلراب ،يقروم متفقردو
الشةل بالتثب يف الصفة املهنية لكل عملة املؤسسة واألجرة واملرنح املقابلرة هلرا بالنسربة للجنسرن
نساء ورجاالا حسر األقدميرة الفعليرة ،وبرذلك يرتم ضرمان عردم التمييرز برن الرجرل واملررأة داخرل
املؤسسرة .وعنرد معاينرة إخرالالت أو خروقرات لقرانون الشرةل يتروىل أعروان التفقديرة حتريرر حماضررر
يف الةر وعرضها على احملكمة للب يف قضايا انتهاك حقروق العمرال ،كمرا ميثرل عردم خرالب
العامررل س رواء كرران ام ررأة أو رج رالا األجررر القررانوين املعتمررد جرميررة يعاق ر عليهررا القررانون( .انظررر
جدول عدد  :02زيارات التفقد واملتابعة ألعوان تفقدية الشةل).
 -95أم ررا يف القط رراع الع ررام ،ف ررإن النظ ررام األساس رري الع ررام ألعر روان الدول ررة واجلماع ررات احمللي ررة
واملؤسسات العمومية ذات الصبةة اإلدارية يضمن املساواة برن املررأة والرجرل يف األجرر إذ يكررس
الفصررل  13مررن هررذا النظررام حررق املوظررف يف مرت ر بعررد إجنرراز العمررل والعديررد مررن االمتيررازات
األخ رررى دون أي ررة اعتب ررارات مرتبط ررة ب رراجلن ويس ررند األج ررر حس ر ش رررو األقدمي ررة واملس ررتوى
التعليمي والكفاءة واملهارات واجلدوى واملردودية.
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 -7ج يم التح ش الجنلي في اكان العم
 -96ين الفصل  226مكرر من اجمللة اجلزاويرة علرى أنره "يعاقر بالسرجن مردة سرتة أشرهر
وخبطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على األخالق احلميدة أو اآلدا العامة باإلشرارة
أو القول أو يعمد علنا إىل مضايقة الةري بوجه خيل باحلياء" .وجتدر اإلشارة أن هذا الفصل يررم
كررل حتررر جنسرري صرردر ضررد الشررخ يف مكرران العمررل أو خارجرره .وخيررول القررانون التونسرري
تضرر من حتر جنسي يف شخصه املطالبة بتعويضات جربا للضرر احلاصرل لره( .انظرر
لكل من ّ
جدول عدد  :03عدد القضايا يف التحر اجلنسي).
 -8الظ و اآلانة والصحية في اكان العم
 -97يررن الفصررل  40مررن الدسررتور أنرره "لكررل م رواطن ومواطنررة احلررق يف العمررل يف ظررروف
الوقة وبأجر عادل".
 -98كما نظم جملرة الشرةل جمرال الصرحة والسرالمة املهنيرة بالفصرول مرن  289إىل 334
بإح ر ر ررداث س ر ر ررلك التفق ر ر ررد الط ر ر رريب للش ر ر ررةل وبوضر ر ر ر إجر ر ر رراءات خاص ر ر ررة باملؤسس ر ر ررات اخلط ر ر رررة
واملخلة بالصحة واملزعجة .وت إصدار عدة نصوب ترتيبية لتوفري ظروف آمنرة وصرحية يف أمراكن
العمل(.)35
 -99وت وضر برنررامج وطررين للتصر ّررف يف األخطررار املهنيررة اشررتمل علررى ثالثررة حمرراور رويسررية:
الرفر يف تةطيررة اليررد العاملررة يف جمررال ط ر الشررةل والنهررو خبرردمات الصررحة املهنيررة والنهررو
بالسالمة املهنيرة داخرل املؤسسرات والتقلري مرن حروادث الشرةل خاصرة القاتلرة واخلطررة( .انظرر
امللحق عدد  03جدول :معطيات حول حوادث الشةل واألمرا املهنية).
 -100ويف ه ر ر ررذا اإلط ر ر ررار ت إبر ر ر ررام عق ر ر ررود الر ر ر رربامج لفاو ر ر رردة جم ر ر ررام طر ر ر ر الش ر ر ررةل خ ر ر ررالل
الفرتة  2011-2009مكن من جتهيز اجملرام باملعردات الطبيرة والفنيرة ومسراعدهتا علرى تركيرز
وحرردات طبيررة ثابتررة برربعض املنرراطق الصررناعية وتكرروين اإلطررارات الطبيررة والفنيررة العاملررة وتنظرريم
أنشطة حتسيسية وإعالمية لفاودة أطراف اإلنتاج.
 -101كمررا ت إعررداد مجلررة مررن األدلررة الطبيررة والفنيررة لفاورردة أطبرراء الشررةل واإلطررارات الفنيررة
العاملرة مبجررام ومصرراح طر الشررةل مبررا ميكررن مررن حتسررن اخلرردمات يف جمررال الصررحة والسررالمة
املهنية.
 -102وت مبقتضى األمر عدد  2344لسرنة  2009املرؤر  12آ /أغسرط  2009تيسرري
شرو احلصول على قرو ومنح من قبل الصندوق الوطين للتأمن على املرر لتمويرل مشراري
الصحة والسالمة املهنية بشرو ميسرة لفاودة املؤسسات الي تشةل دون  10عمال.
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المادة 8
الحق النقابي
 -1ش و شكي النقابات
 -103صررادق تررون علررى اتفاقيررة العمررل الدوليررة رقررم  87بشررأن احلريررة النقابيررة ومحايررة احلررق
النقررايب وعلررى اتفاقيررة العمررل الدوليررة رقررم  98بشررأن حررق التنظرريم واملفاوضررة اجلماعيررة واتفاقيررة
رؤخرا ترردعيم احلررق النقررايب باملصررادقة علررى
العمررال .وت مر ّ
العمررل الدوليررة رقررم  135بشررأن ممثلرري ّ
اتفاقية العمل الدولية رقم  144بشأن املشاورات الثالثية يف جمال معايري العمل الدولية واالتفاقية
رقر ررم  151بشر ررأن عالقر ررات العمر ررل يف الوظيفر ررة العمومير ررة واالتفاقير ررة رقر ررم  154بشر ررأن تنمي ر ررة
املفاوضات اجلماعية.
 -104وخيض تكوين النقابات واالنضمام إليها إىل أحكام جملة الشةل خاصة الفصرول 242
إىل  .257وال خيض ر تكرروين النقابررات إىل أي ترررخي مسرربق مررن السررل العموميررة ،فالتش رري
التونسرري ال يشرررت سرروى إجرراءات هترردف إىل إعررالم السررل العموميررة بتكرروين النقابررة ،ومتررارس
منظم ررات العم ررال وأص ررحا العم ررل نش رراطها مبج ر ّررد إي ررداع الق ررانون األساس رري للنقاب ررة وقاوم ررة
األشخاب املكلفن باإلدارة إىل مركز الوالية أو املعتمدية الي هبا مقر النقابة.
 -105كما أن احلق النقايب معرتف به ألغل الفئات العاملة مبا فيهرا أعروان الوظيفرة العموميرة
إذ اقتض ر أحكررام الفصررل  4مررن القررانون عرردد  112لسررنة  1983املررؤر  12كررانون األول/
ديسمرب  1983املتعلق بضب النظام األساسي العرام ألعروان الدولرة واجلماعرات العموميرة احملليرة
واملؤسسات العمومية ذات الصبةة اإلدارية أن احلق النقايب معرتف به لألعوان العمومين.
 -106وخبصوب القيود القانونية للحق يف العمل النقايب فرإن اجلري الروطين هرو الفئرة الوحيردة
الي لي من حقها ممارسة العمرل النقرايب طبقرا للفصرل  36مرن الدسرتور .وتلترزم مجير النقابرات
املكونة بأحكام الدستور والقانون والشفافية املالية ونبذ العنف.
 -107وجتدر اإلشارة إىل أن الساحة النقابية شهدت بعرد ثرورة  14كرانون الثاين/ينراير تكروين
منظمات مركزية نقابية جديدة وعديد اهلياكل النقابية التابعة هلا ومنظمات نقابية مسرتقلة لربعض
األصناف املهنية أو القطاعات.
 -2آليات المفاوضات الجماعية
 -108ال تتض ررمن جمل ررة الش ررةل أحكام ر ر ا بشر ررأن املفاوض ررة اجلماعي ررة عل ررى خمتل ررف مسر ررتوياهتا
(املؤسسة واملستوين القطاعي والوطين) .وال يزال تنظيمها خاضعا التفاق األطراف االجتماعية.
 -109ت بترراريخ  14كررانون الثاين/ينرراير  2013اإلمضرراء علررى وثيقررة العقررد االجتمرراعي الرري
تعرد مبثابرة "الدسررتور االجتمراعي" برن احلكومررة واالحتراد العرام التونسرري للشرةل واالحتراد التونسرري
للصررناعة والتجررارة والصررناعات التقليديررة وت تفعيررل هررذا العقررد بررانطالق أعمررال اللجرران املكلّفررة
بتنفيذ احملاور الواردة بالعقد االجتماعي.
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 -110كمر ررا تّ االتفر رراق علر ررى مأسسر ررة احل ر روار االجتمر رراعي بإحر ررداث جمل ر ر وطر ررين للح ر روار
االجتم رراعي م ررن أه ررم مش ررموالته متابع ررة املن ررا االجتم رراعي الع ررام ورص ررد م رردى احر ررتام التشر رري
االجتمرراعي وميكررن للمجل ر أن يتعهررد تلقاوي ر ا باملسرراول االقتصررادية واالجتماعيررة ذات العالقررة
بالشةل والعالقات املهنية وتقدم مقرتحات بشأهنا إىل اجلهات املختصة.
 -3الحق في اإلض اب
 -111نر ّ الفصرل  36مرن الدسرتور علرى أن "حررق اإلضررا مضرمون .وال ينطبرق هرذا احلررق
علررى اجلرري الرروطين وال يشررمل ق روات األمررن الررداخلي والديوانررة" .وحررددت الفصررول مررن 376
إىل  390مررن جملررة الشررةل الشرررو واإلجرراءات للرردخول يف إضررا أو الصررد عررن العمررل حررىت
يكون قانوني ا .وختض ممارسة حرق اإلضررا إىل شررو إذ ير عرر موضروع املنازعرة العماليرة
اجلماعيررة قبررل نشرروهبا علررى هياكررل احلروار االستشررارية للمؤسسررة قصررد إيرراد حلررول ترضرري طررريف
النزاع .كما ي أن يسبق اإلضرا تنبيه بعشررة أيرام إىل أصرحا األعمرال وإىل تفقديرة الشرةل
علررى أن يكررون هررذا التنبيرره يف شرركل رسررالة مضررمونة الوصررول م ر اإلعررالم بررالبلو وأن تتضررمن
حتديدا ملكان اإلضرا وتارخيه وم ّدته وسببه .كما ي أن تتم املصادقة على قرار اإلضررا مرن
للعمر ررال ،حر ررىت ال يفقر ررد صر رربةته القانونير ررة .وهر ررذا الشر ررر مين ر ر
طر رررف املنظمر ررة النقابير ررة املركزير ررة ّ
اإلضرابات العفوية خارج اإلطرار النقرايب .ويتعلّرق الشرر الرابر مبحاولرة التصراح مرن أجرل تسروية
النزاع بن الطرفن( .انظر ملحق املادة .)08

المادة 9
الحق في ال مان االجتماعي
 -1أنظمة ال مان االجتماعي
 -112ن ر ّ الفصررل  38مررن دسررتور  2014أن الدولررة "تضررمن احلررق يف التةطيررة االجتماعيررة
طبق ما ينظمه القانون".
 -113ويض ر ررم قط ر رراع الض ر ررمان االجتم ر رراعي يف ت ر ررون الص ر ررندوق ال ر رروطين للتقاع ر ررد واحليط ر ررة
االجتم رراعي( ،)36الص ررندوق ال رروطين للض ررمان االجتم رراعي  37والص ررندوق ال رروطين للت ررأمن عل ررى
املر (.)38
 -114وتتمثررل املنرراف الرري توفرهررا أنظمررة الضررمان االجتمرراعي يف املنرراف العاوليررة ،املررنح النقديررة
عند املر أو الوض أو الوفاة ،التةطية الصحية ،جرايرة الشريخوخة والعجرز والبراقن بعرد الوفراة،
رأس املال عند الوفاة وجررب األضررار الناجترة عرن حروادث الشرةل واألمررا املهنيرة( .انظرر جردول
عدد  :01تطور عدد النشيطن وعدد أصحا اجلرايات).
 -115مكن ر هررذه السياسررة مررن االرتقرراء مبنظومررة الضررمان االجتمرراعي وحتقيررق نترراوج هامررة
حير ارتفع ر النسرربة الفعليررة للتةطيررة االجتماعيررة إىل  84يف املاوررة سررنة ( 2013انظررر جرردول
عر رردد  :02تطر ررور نسر رربة التةطير ررة يف القطر رراعن العمر ررومي واخلر رراب) وتوسر ررع مظلر ررة الضر ررمان
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االجتماعي لتشمل كافة الفئات النشيطة بإرساء أنظمة تةطيرة اجتماعيرة جديردة وآخرهرا النظرام
املوجر رره لفئر ررة حمر رردودي الر رردخل والنظر ررام اخلر رراب بالفنر ررانن واملبر رردعن واملثقفر ررن( .انظر ررر جر رردول
عرردد  :03تطررور عرردد النشرريطن وعرردد أصررحا اجلرايررات :النظررام اخلرراب بالفنررانن واملبرردعن
واملثقفن).
 -116لت رروفري تةطي ررة اجتماعي ررة لكاف ررة الفئ ررات االجتماعي ررة واملهني ررة ،ت إح ررداث ع رردة أنظم ررة
الضررمان االجتمرراعي يف القطرراع اخلرراب باإلضررافة إىل نظررام األعروان العمررومين (وظيفررة عموميررة،
منشآت عمومية  .)...ومشل األجراء غري الفالحيرن ،األجرراء الفالحيرن ،الصريادين البحررين،
العملة غرري األجرراء يف القطراعن الفالحري وغرري الفالحري ،عملرة املنرازل وصرةار البحرارة وصرةار
الفالحيررن ،الفنررانن واملبرردعن واملثقفررن ،الطلبررة وحرراملي الشررهادات العليررا ،والعمررال املفص رولن
عن العمل ألسبا اقتصادية أو فنية.
 -117كمررا ت تركيررز العديررد مررن اآلليررات لترروفري التةطيررة االجتماعيررة للجاليررة التونسررية باخلررارج
مثل االتفاقيات الثناوية للضمان االجتماعي املمضاة م  15دولة.
 -118وت اخت رراذ ع رردة ق ررارات وإج رراءات لتحقي ررق مشولي ررة التةطي ررة االجتماعي ررة لكاف ررة الفئ ررات
الناش ررطة والش ر رراوح االجتماعي ررة وحتس ررن املن رراف املس ررداة وتقريبه ررا للمض ررمونن م ر ر الس ررعي إىل
احملافظررة علررى التوازنررات املاليررة لصررناديق الضررمان االجتمرراعي لتررتمكن مررن اإليفرراء بالتزاماهتررا جترراه
األجيال احلاضرة والقادمة ومن بينها :الرتفي يف مبل جراية التقاعد بصفة آلية عند كل زيادة يف
األجررر األدىن املضررمون للعمل ررة غررري األج رراء يف القط رراعن الفالحرري وغررري الفالح رري (،)2002
تسرروية حقرروق األشررخاب املنتفعررن بعرردة أنظمررة قانونيررة للتررأمن علررى الشرريخوخة والعجررز والوفرراة
( ،)2003ضررب أسررالي وإج رراءات تسرروية ف ررتات عرردم املباشرررة اخلاصررة إزاء أنظمررة الضررمان
االجتم رراعي ،متك ررن أعر روان القط رراع العم ررومي م ررن عطل ررة لبعر ر مؤسس ررة مر ر مواص ررلة االنتف رراع
بالتةطي ر ررة االجتماعي ر ررة ( ،)2003إح ر ررداث مؤسس ر ررة قاض ر رري الض ر ررمان االجتم ر رراعي (،)2003
إحررداث نظررام للتررأمن علررى املررر يف القطرراعن العمررومي واخلرراب ( )2004وإرسرراء الصررندوق
الرروطين للتررأمن علررى املررر وجمل ر وطررين للتررأمن علررى املررر ( ،)2005إسررناد امتيرراز تأجيررل
دف ر املسررامهات االجتماعيررة بعن روان تةطيررة حرراملي الشررهادات العليررا برراعثي مشررروع (،)2004
التمديررد يف فرررتة تكفررل الدولررة مبسررامهة األعرراف يف النظررام القررانوين للضررمان االجتمرراعي خبم ر
سنوات إضافية بالنسبة إىل املشاري املنتصربة يف منراطق التنميرة اجلهويرة ذات األولويرة (،)2005
وتكفل الدولة مبسامهة األعراف يف النظام القانوين للضمان االجتماعي ملدة سب سنوات بالنسبة
إىل االنتدابات اجلديدة حلاملي الشهادات العليا (.)2005
أ) ال مان االجتماعي لألش ا

ذوي اإلعاقة

 -119متثل مصرادقة ترون علرى اتفاقيرة حقروق األشرخاب ذوي اإلعاقرة حرصرا متجر ّددا علرى
ترروفري حررق األشررخاب ذوي اإلعاقررة يف التمتر بررأعلى مسررتويات الصررحة دون متييررز علررى أسرراس
اإلعاقررة ،حي ر اختررذت تررون الترردابري الكفيلررة للتمت ر خبرردمات صررحية مبررا فيهررا إعررادة التأهيررل
الصحي.
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 -120كمررا ن ر القررانون الترروجيهي( )39علررى متتي ر األشررخاب ذوي اإلعاقررة مبجانيررة العررالج
والت ررداوي وخ رردمات التأهي ررل باهلياك ررل الص ررحية العمومي ررة ،وت رروفري اآلالت التعويض ررية ،وتتكف ررل
الدولة هبرذه اخلردمات بالنسربة لألشرخاب ذوي اإلعاقرة املعروزين ،وتتكفرل الصرناديق االجتماعيرة
بتكاليف اخلدمات املسداة ملنظوريها وأويل األمر منهم.
ب) ال مان االجتماعي لأليتام


ج اية يتيم لم مون بالصن وق الو ني لل رمان االجتمراعي قطرا
بج اية

را ) انتفر

 -121تصرف هذه اجلراية ليتامى مضمون اجتماعي أجري أو غري أجري متوىف ،شر أن يكون
قررد انتف ر يف قرراوم حياترره جبرايررة عجررز أو شرريخوخة .وتصرررف اجلرايررة لليترريم حررىت سررن  16دون
شررر  .وإىل سررن  21شررر إثبررات نشررا مدرسرري ثررانوي أو مهررين أو جررامعي .وح رىت سررن 25
للطال اليتريم غرري املنتفر مبنحرة جامعيرة .وإذا كران اليتريم ذا إعاقرة أو مصراب ا بقصرور بردين داورم
فإنه يتم صرف هرذه اجلرايرة دون حتديرد للسرن( ،)40وكرذلك الشرأن للبنر الري ثبر أنره مل يتروفر
هل ررا م ررورد رزق أو مل جتر ر نفقته ررا عل ررى زوجه ررا يف ت رراريخ وف رراة األص ررل املنتفر ر جبراي ررة ش رريخوخة
أو عجز يف تاريخ وفاته.


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

جراية األيتام الوقتية
 -122ي ررن الفص ررل  45م ررن الق ررانون( )41عل ررى أن رره "يتمت ر اليت رريم ح ررىت بلوغ رره س ررن الواح رردة
والعش ررين جبرايررة تسرراوي  10يف املاوررة مررن جرايررة التقاعررد الرري كرران يتمت ر هبررا العررون أو ك رران
بإمكانه أن يتمت هبا يف تراريخ وفاتره .إذا كران عردد اليترامى مخسرة أو أكثرر يتمتر القررين البراقي
عل ررى قير ررد احلي رراة  50يف املاور ررة م ررن جراير ررة التقاعر ررد وت رروزع  50يف املاور ررة املتبقي ررة علر ررى اليتر ررامى
بالتساوي.

منحة رأس املال عند الوفاة لفاودة اليتامى
 -123تسررند هررذه املنحررة إىل حرردود سررن  16سررنة إىل مجي ر اليتررامى يف الكفالررة وإىل األيتررام
برن  16و 18سرنة الرذين ميارسرون تردريبا مهنيرا علرى مسرتوى قطاعرات حررة ترأهيالا لإلدمراج يف
سوق الشةل ،ودون حتديد السرن بالنسربة لليتريم ذي اإلعاقرة الرذي جتراوز عمرره  20عامرا ولري
له عمل وذلك بعد موافقة جلنة السقو البدين التابعة للصندوق.
 -124وسر ررعي ا إىل حتسر ررن أداء قطر رراع الضر ررمان االجتمر رراعي ومسر ررتوى عر رري األف ر رراد واألسر ررر
واحملافظ ررة عل ررى االس ررتقرار االجتم رراعي ويف إط ررار تنفي ررذ العق ررد االجتم رراعي ت ررتم مراجع ررة ش رراملة
ألنظمررة الضررمان االجتمرراعي إلق ررار اإلصررالحات م ر احملافظررة علررى مسررتوى قاعرردي أدىن وفق را
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للنظام التوزيعي واحلفاظ على التوازنات املالية .كما تّ البردء يف حتيرن الدراسرة االستشررافية حرول
إصال أنظمة التقاعد يف القطاعن العمومي واخلاب.
 -2انحة الشي و ة
 -125تصرررف منحررة الشرريخوخة يف شرركل دفعررة وحيرردة للمضررمون االجتمرراعي األجررري الررذي
بل السن القانونية لإلحالة على التقاعد دون إثبات مدة االشرتاكات املطلوبة ب  40ثالثية.
 -3اإلعانات المق اة في إ ام الملاع ة االجتماعية
 -126ميثرل الربنررامج الرروطين إلعانررة العرراوالت املعروزة مكررون أساسرريا لنظررام احلمايررة االجتماعيررة
غررري املسررامهاتية وأهررم آليررات إعررادة توزي ر الثررروات وإرسرراء العدالررة االجتماعيررة وتكرراف الفرررب
اهلشة م حتقيق أثر على الفقر والفوارق .كما يعترب آلية أساسرية للحمايرة
لفاودة الفقراء والفئات ّ
مررن خمرراطر احليرراة لتفررادى اخلسرراور م ر متكررن األسررر مررن احلفرراظ علررى رصرريد الناشررطن لررديها
والنهررو باس ررتقالليتها .ويرروفر ه ررذا الربن ررامج لألسررر ال رري تعرري حت ر خ ر ّ الفقررر امل ررنح املالي ررة
املباشرة وجمانية العالج باهلياكل الصحيّة العمومية.

 -4الب ااج التكميلية للتأاي االجتماعي

 -127تتمث ررل يف املس رراعدات املالي ررة مبناس رربة األعي رراد الديني ررة ل رردعم الع رراوالت الفق رررية وبر ررامج
املقومرات
املساعدات الظرفية لتمكن املستهدفن من تلبيرة احتياجراهتم الطارورة و ّ
امللحرة الري متر ّ ّ
األساسية للعاولة.
 -5التمت بحقوق التقاع عل ق م الملاواة بي ال ج والم أة
 -128ينتفر الرجررل واملررأة يف ترون علررى قرردم املسراواة حبقهمررا يف التقاعررد وفرق نفر الشرررو
واإلجرراءات .كمررا ميكررن للمررأة أن تتمتر جبرايررة التقاعررد املبكررر تصرررف يف سر ّرن اخلمسررن للمررأة
األجرية يف القطاع غري الفالحي و ّأم لثالثة أبناء أحياء عند توقفها عن النشا املؤجر.

المادة 10
الحماية والملاع ة لألس ة والحماية ال اأة لألادات وا فا
 -1ا س ة والزواج في القانون التونلي
 -129عر ّررف الفصررل  7مررن دسررتور  2014األسرررة بأهنررا "اخلليررة األساسررية للمجتم ر وعلررى
الدولة محايتها".
 -130ويضمن التشرري احلقروق األسررية للرجرل واملررأة علرى حرد السرواء .ويرن الفصرل  3مرن
جملررة األح روال الشخصررية علررى أن الررزواج ال ينعقررد إال برضررا الررزوجن .كمررا يررن الفصررل  9أن
وحررد القررانون عرردد 32
للررزوج والزوجررة أن يتوليررا زواجهمررا بأنفسررهما وأن يرروكال مررن شرراءا .وقررد ّ
لسررنة  2007املررؤر  14أيار/مررايو  2007السررن األدىن للررزواج بثمانيررة عشررر سررنة كاملررة لكررال
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اجلنس ررن .أعط ررى املش رررع لل ررزوجن مبوج ر ر الق ررانون ع رردد  94لس ررنة  1998امل ررؤر  9تش ر ررين
الث رراين/نوفمرب 1998حري ررة اختي ررار نظ ررام االش ررتاك يف األم ررالك الرام رري إىل جع ررل عق ررار أو ع رردة
عقارات خمصصة لالستعمال العاولي مشرتكة بينهما .ودعم ا لإلحاطرة باألسررة فرإن كتابرة الدولرة
للمرأة واألسرة تعمل حاليا على مشروع إحداث مراكز التوجيره واإلرشراد األسرري حير ت بعر
مشروع مركز منوذجي يف انتظار التعميم على كل اجلهات.
 -2طوي التش ي وال اات االجتماعية ل عم ا س
أ) معاية ا فا
 -131نر الفصررل  47مررن الدسررتور "حقروق الطفررل علررى أبويرره وعلرى الدولررة ضررمان الكرامررة
والصحة والرعاية والرتبية والتعليم .وعلى الدولة توفري مجي أنواع احلماية لكرل األطفرال دون متييرز
ووفررق املص رراح الفض ررلى للطف ررل" .وتعت رررب جملررة حق رروق الطف ررل الص ررادرة يف س ررنة  1995مكس ررب ا
حقيقي ر ا هلررذه الفئررة ملررا فيهررا مررن تنصيصررات تكرررس اح ررتام حقرروق الطفررل وتفعيررل دوره يف شررىت
جمراالت احليراة اجملتمعيررة واألسررية .إن ازديراد نسرربة األطفرال اجلراحنن يرردل علرى أن هرذه املنظومررة
القانونيررة غررري كافيررة .دعمر ا هلررذا التوجرره وملزيررد إيررالء األطفررال العنايررة الالزمررة ،ت وضر مجلررة مررن
ال رربامج واآلليررات( )42لوقايررة األطفررال والشرربان خاصررة الررذين يعيشررون وضررعيات صررعبة مررن كررل
مظاهر اإلقصاء والتهمي من ناحية ،ومن كل أشكال االستةالل ال سيما العمرل والتشرةيل يف
ظررروف غررري مالومررة وغررري قانونيررة ممررا يهرردد السررالمة النفسررية والبدنيررة للطفررل أو الشررا ( .انظررر
جدول عدد  :01مراكز التعهد باألطفال فاقدي السند العاولي).
 -132تعترب الطفولة املهددة من أكثر الفئات االجتماعية هشاشة وعرضرة لعوامرل التهديرد مرن
النواحي الصحية والبدنية واملعنوية والرتبوية .وعدد الفصل  20مرن جملرة حقروق الطفرل وضرعيات
التهديد.
 -133وتعم ررل هياك ررل النه ررو االجتم رراعي بالتنس رريق مر ر خمتل ررف األطر رراف عل ررى اكتش رراف
الوضررعيات وتشررخي حاجياهتررا مررن املسرراندة واملسررامهة يف حررل املشرراكل مررن ذلررك إدماجهررا،
تررأمن خرردمات املرافقررة امليدانيررة والتوجيرره إىل اهلياكررل واملؤسسررات اخلصوصررية والرعايررة الالحقررة
لألطفال املةادرين ملؤسسات الرعاية االجتماعية.
 -134ويف إطار اإلحاطة باألطفال والشبان املهددين من كافرة أشركال االسرتةالل ،ت تردعيم
الشبكة املؤسساتية مبراكز إحاطة ورعاية تعمل على توفري الرعاية األساسية واالجتماعية والنفسية
والصررحية وترروفري خرردمات اإلقامررة النشرريطة والرعايررة الرتبويررة والتأهيليررة والتنشرريطية ،باإلضررافة إىل
ضب برامج إفرادية مالومة لكل األشخاب املتعهد هبم وخاصة األطفال والشبان لضرمان إعرادة
إدماجهم أسريا وتربويا ومهنيرا ،والتردخل لردى اهلياكرل القضراوية واالجتماعيرة واإلداريرة والصرحية
وتررأمن الرعاي ررة الالحق ررة .كم ررا ت الش ررروع يف وض ر اإلط ررار التنظيم رري إلح ررداث آلي ررة اإلس ررعاف
االجتماعي بتون الكربى.
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 -135وت توس رري ش رربكة مراك ررز ال رردفاع واإلدم رراج االجتم رراعي ال رري تع ررى باألطف ررال املهر ر ّددين
واألطفال املنقطعن عن الدراسة وغري املؤطرين أسريا وتربويا ،واألطفال والشبان بالشارع ،واألسر
الي تعراين صرعوبات واملهرددة بالتفكرك ،واألطفرال يف نرزاع مر القرانون ،واملسراجن املفررج عرنهم
وعاوالهتم والشبان والكهول غري املتكيفن اجتماعيا( .جداول مرن  2إىل  3مرادة  .)10تشررف
مراكز الدفاع واإلدمراج االجتمراعي علرى برنرامج "العمرل االجتمراعي بالشرارع" الرذي يهردف إىل
تردخل إفررادي لكرل حالررة طفولرة مهرددة .وتتردخل اهلياكررل العموميرة يف حراالت الطفولرة اجلاحنررة
بترروفري خرردمات اإلحاطررة االجتماعيررة والنفسررية للمعررين وأس ررته ( .43انظررر جرردول عرردد :02
نشا مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي).
ب) كبام الل

اإلطار القانوين
 -136أمام النقلة الدميةرافية الي تعرفها تون  ،وما نتج عنها من ارتفاع تدريي لنسبة املسرنن
م ررن جمم رروع الس رركان ،تّ إرس رراء منظوم ررة قانوني ررة خاص ررة باملس ررنن .ويُعت رررب الق ررانون ع رردد 114
مهم ر ا يف
لسررنة  1994املررؤر  31تشررين األول/أكترروبر  1994املتعلررق حبمايررة املسررنن مكسررب ا ّ
جمال محاية املسنن م ما صحبته من أوامر وقرارات تطبيقية .وتتكون منظومة رعايرة كبرار السرن
من برامج وآليات تنفيذية متعددة يف القطاع العمومي والقطاع اجلمعيايت التطوعي.

اهلياكل العمومية حلماية كبار السن
 -137كتابة ال ولة للم أة وا س ة :منذ سرنة  ،)44(2005تشررف وزارة شرؤون املررأة واألسررة
علررى قطرراع املسررنن ببلررورة وتنسرريق وتنفيررذ السياسررات املتعلقررة باملسررنن يف نطرراق منظومررة شرراملة
التهرم .كما ت توسي صالحيات اجملل الوطين للمرأة واألسرة( ،)45لتشمل شررحية
متصلة مبجال ّ
املسنن وإحرداث جلنرة صرل هرذا اجمللر تُعرى برعايرة وإدمراج املسرنن .إضرافة إىل إحرداث جلنرة
املسررنن املوجررودة صررل اجملل ر األعلررى للسرركان للنظررر يف التحررديات املسررتقبلية الرتفرراع عرردد
املسررنن وآفرراق تطرروير اخلرردمات االجتماعيررة واالقتصررادية والصررحية للمسررنن يف ظررل املتة رريات
االجتماعية والسكانية واالقتصادية.
 -138وزامة الشتون االجتماعية :تعترب متدخالا أساسيا يف جمال رعاية كبار السن من خالل
م ر ررا تقدم ر رره مص ر رراحلها م ر ررن خ ر رردمات ومس ر رراعدات للمس ر ررنن املع ر رروزين وخ ر رردمات للمض ر ررمونن
االجتم رراعين م ررن املتقاع رردين وذويه ررم ع رررب مؤسس ررات الض ررمان االجتم رراعي .ويت رروىل األع ر روان
االجتمرراعيون برراإلدارات اجلهويررة للشررؤون االجتماعيررة إجنرراز البحرروث االجتماعيررة اخلاصررة بكبررار
السن ومتابعة وضعياهتم االقتصادية واالجتماعية وغريها.
 -139وزامة الصررحة العموايررة :تعمررل علررى تنفيررذ األهررداف املرسررومة يف جمررال رعايررة صررحة
املسررنن ،وخاصررة اخلرردمات الصررحية ال رري تسررديها املؤسسررات العالجيررة واالستشررفاوية ،ووض ر
ال رربامج الصررحية الوقاويررة ،وإجنرراز البحرروث والدراسررات والتكرروين األساسرري والترردري لتحسررن
املوجهرة لفاوردة املسرنّن مرن
مهارات العاملن .وم ّكن خمتلف األنشطة والربامج الوطنية الصحية ّ
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حتقيررق عرردة مكاس ر سرراعدت علررى إدمرراجهم ودعم ر مكررانتهم يف احملرري االجتمرراعي ،مررن
رحة املس ررنن من ررذ س ررنة  1995قص ررد احلف رراظ عل ررى اس ررتقاللية املس ر ّرن
ذل ررك الربن ررامج ال رروطين لص ر ّ
والنه ررو جب ررودة حيات رره عل ررى املس ررتوى النفس رري والب رردين واالجتم رراعي .ودع ر ر وزارة الص ررحة،
مبقتض ررى منش ررور ،ك ر ّرل املؤسس ررات االستش ررفاوية إىل إعط رراء املرض ررى املس ررنن األولوي ررة يف مجير ر
مسررتويات العررالج (القبررول ،واإلقامررة والتحاليررل وغريهررا  .)...كمررا حرص ر علررى ضررمان جمانيررة
العالج لذوي الدخل احملدود ولفاقدي السند منهم .ومن ناحية أخرى ،أول الوزارة عناية كبرية
لتطرروير البح ر العلمرري يف ميرردان ط ر ّ الشرريخوخة االجتمرراعي ،وأجنررز املعهررد الرروطين للصررحة
العموميررة دراسررة وطنيررة حررول "صررحة املسررنن وظررروف عيشررهم داخررل أسرررهم" أمكررن مبقتضرراها
الوقروف علرى حالرة املسرنن الصرحية و"تقيريم" حاجيراهتم يف مجير امليرادين الصرحية واالجتماعيررة
باخلصوب.

دور اجملتم املدين
 -140تعم ررل كتاب ررة الدول ررة للمر ررأة واألس رررة بالتع رراون والتنس رريق مر ر اهلياك ررل احلكومي ررة املعني ررة
والنسرريج اجلمعيررايت علررى تنفيررذ اخلط ر وال رربامج الراميررة إىل حتقيررق "جمتمر لكررل األعمررار" حيف ر
تطوعيرة نرذكر مرن
كرامة املسن ويؤمن له العري الكررم .ويتكرون النسريج اجلمعيرايت مرن مجعيرات ّ
بينها االحتراد التونسري للتضرامن االجتمراعي ،اجلمعيرات اجلهويرة واحملليرة لرعايرة املسرنن ،مجعيرات
املتقاعدين.
الرعاويّررة يف العنايرة باملسررنن واإلحاطرة هبرم يف وسررطهم الطبيعري ،وتقرردم
 -141وتتمثرل الرربامج ّ
املساعدات القارة للمسنن املعوزين وتقدم اخلدمات االجتماعية والصحية لكبار السن يف بيوهتم
واإليداع العاولي للمسنن .أمرا بالنسربة للرعايرة املؤسسراتية لكبرار السرن فهري إجرراءا اسرتثناويا يرتم
اللجرروء إليرره عنررد التأكررد مررن غيررا حلررول بديلررة خاصررة علررى املسررتوى العرراولي واحملرري الطبيعرري
للمسن.
 -142كمررا توجررد نروادي هناريررة لكبررار السررن لفررك العزلررة عررن املسررنن ومتكيررنهم مررن التواصررل
االجتمر رراعي والرتفي ر رره عر ررن أنفس ر ررهم م ر ررن ناحير ررة ومعاض ر رردة جمه ر ررود األسر ررر يف ت ر ررأمن اخل ر رردمات
ملسررنيها أثنرراء فررتات تةيبهررا للعمررل أو للدراسررة مررن ناحيررة أخرررى .أمررا بالنسرربة لالسررتثمار
اليوميررة ّ
اخلرراب يف جمررال كبررار السررن ،فقررد فتح ر الدولررة اجملررال للبرراعثن اخل رواب إلحررداث مؤسسررات
خاصة لإليواء(.)46
ج) ا ش ا

ذوو اإلعاقة

 -143أ ّكرد املش ّررع التونسرري علرى أن "حريرة الشررخ ذو اإلعاقرة هري املبرردأ" الفصرل  17مررن
القرانون( )47باعتمراده متشريا يرمري إىل احلفراظ علررى الشرخ ذي اإلعاقرة بوسرطه الطبيعري وعرردم
حرمانه من حريته بسب إعاقته ،أما "االستثناء" فيتجسد يف "إيداع الشرخ ذي اإلعاقرة لردى
خمتصة يف إيواء ورعاية األشخاب ذوي اإلعاقة" بطل منه أو ممن يتقر ّدم عنره قانونر ا.
مؤسسات ّ
وتوجد بتون مؤسسات إيواء ذوي اإلعاقة.
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 -144وتعمررل تررون علررى مسرراعدة األشررخاب ذوي اإلعاقررة للنهررو حبيرراهتم واحملافظررة علررى
اسررتقرارهم األس ررري بالوس ر الطبيع رري حي ر تس ررند الدولررة س ررنويا  23أل ررف منح ررة ق ررارة لفاو رردة
ويتم الرتفير يف هرذه املنحرة كلّمرا كران للعاولرة أطفرال يف س ّرن
األشخاب ذوي اإلعاقة املعوزينّ .
الدراسرة وبصررفة دوريررة تبعرا الرتفرراع مسررتوى املعيشرة .ويررويل املشرّررع أمهيررة خاصررة للمحافظررة علررى
الطفل ذي اإلعاقة يف مجي احلاالت وقدر اإلمكان داخل أسررته .كمرا شرهد عردد مراكرز التعهرد
تطورا ملحوظ ا(.)48
النهاري باألشخاب ذوي اإلعاقة ّ
 -145كمررا ت تبررين مقاربررة اجتماعيررة تعط رري األولويررة إلبقرراء الشررخ ذوي اإلعاقررة بوس ررطه
الطبيعي وميكن إيداع الشخ ذوي اإلعاقرة لردى عاولرة كافلرة ومنحهرا مسراعدة ماديرة وعينيرة،
ويتم هذا اإلجراء بطل من الشرخ ذوي اإلعاقرة نفسره أو ممرن يتقردم عنره قانونرا وبطلر مرن
العاولة الكافلة.

 -3فماية ا اواة
فماية الم أة العاالة انظ المادة )9
 -146أكررد التشرري التونسرري علررى املسرراواة الكليررة بررن املررأة والرجررل يف خمتلررف مراحررل العمررل
والنشا االقتصادي يف القطاعن العمومي واخلاب سواء كان علرى مسرتوى التشرةيل أو التردرج
املهررين أو األج ررر أو االس ررتثمار .وت إح ررداث نظ ررام عم ررل األم نص ررف الوق ر بالقط رراع العم ررومي
مقابررل ثلثرري األجررر م ر احلفرراظ علررى حقوقهررا كاملررة يف التقاعررد واحليطررة االجتماعيررة والت رردرج
للتوفيق بن حياهتن األسرية والتزاماهتن املهنية .وتتضمن جملة الشةل واالتفاقيات املشرتكة أحكرام
حول محاية األم العاملة( .)49ومكن بعض االتفاقيات املشرتكة القطاعية املرأة العاملرة مرن عطلرة
والدة ملرردة أطررول ممررا اقتضرراه الفصررل  64مررن جملررة الشررةل .وجترردر اإلشررارة إىل أ ّن امل ررأة العاملررة
تتمت طيلرة عطلرة الروالدة مبنحرة الوضر طبقر ا للتشرري اجلراري بره العمرل .وخر القرانون األبروين
ببعض اإلجراءات لتمكينهما من اإلحاطة بأطفاهلما يف ظروف جيدة من ذلك حق املرأة احلامل
العاملة مبؤسسات خاصة يف مةادرة مكان العمل بدون سابق إعالم إذا اقتض حالتها الصرحية
شريطة تقدم شهادة طبية الحق ا ترربر الةيرا  .كمرا ال ميكرن طررد املررأة احلامرل أو مطالبتهرا بردف
اخلطايررا املنصرروب عليهررا مبجلررة الشررةل يف حرراالت الةيررا برردون سررب  ،وال ميكررن تشررةيلها يف
أعمال حت األر أو ليالا أو أيام الراحة األسبوعية أو أثناء األعيراد أو العطرل القانونيرة .ومتكرن
جملررة الشررةل امل ررأة العاملررة حررق اختيررار العمررل بالوق ر اجلزورري أو العمررل بنصررف الوق ر مراعرراة
ألبناوهررا القصررر أو ذوي اإلعاقررة علررى أن يكررون عقررد العمررل بالوق ر اجلزورري أو بنصررف الوق ر
كتابي ا .وحدد القانون للمررأة العاملرة بالوظيفرة العموميرة مردة عطلرة الروالدة بشرهرين متترالين دون
انقطرراع أو جتزوررة مر إمكانيررة احلصررول علررى عطلررة أمومررة ملرردة أقصرراها أربعررة أشررهر شرريطة تقرردم
مطل يف الةر واحلصول على املوافقة من طرف روي اإلدارة.
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-4

ابي الحماية والملاع ة التي ت ذ بالنيابة ع ا فا والشباب

أ) الل ال نيا لعم ا فا

انظ المادة )6

 -147ضرربط جملررة الشررةل هررذه السررن ب  16سررنة الفصررل  53ووضررع بعررض االسررتثناءات
(الفصول من  2-53إىل  .)56وضربط اجمللرة هرذه السرن ب  18سرنة بالنسربة لربعض األنشرطة
الرري ميكررن أن تعررر صررحة أو سررالمة أو أخررالق األطفررال للخطررر حبكررم طبيعتهررا أو الظررروف
الي يتم فيها العمل (الفصل  .)58وصردرت نصروب تطبيقيرة( )50لضرب السرن األدىن يف بعرض
األنشطة ولتحديد األنشطة الي حيجر فيها تشةيل مرن هرم دون  18سرنة( .)51بالنسربة لألطفرال
حجررر املشرررع يف الفصررل  65مررن جملررة الشررةل تشررةيل هررذه الفئررة مرردة ال تقررل
أقررل مررن  14سررنة ّ
عن  14ساعة متتالية تدخل فيها الفرتة الزمنية املمتدة من الساعة الثامنة ليالا إىل السراعة الثامنرة
صررباحا( .)52وبالنسرربة لألطفررال البررالةن مررن العمررر أكثررر مررن  14سررنة ودون  18سررنة فررال يرروز
تش ررةيلهم ل رريالا خ ررالل ف رررتة  12س رراعة متتالي ررة عل ررى األق ررل تش ررمل احلص ررة م ررا ب ررن العاش رررة ل رريالا
والسادسة صباح ا(.)53

 -148ويتمت لألطفال البالةن من العمر دون  18سنة واملشتةلن يف األنشطة الفالحيرة مبردة
اس ررتاحة ليليررة ال تقررل عررن  12سرراعة متواليررة بالنسرربة لألطفررال دون  16سررنة وعررن  12سرراعة
متوالي ررة بالنس رربة لألطف ررال ال ررذين تر ررتاو أعم ررارهم ب ررن  16س ررنة و 18س ررنة ،ش ررر أن مينحر روا
اسرتاحة تعويضية خالل النهرار .كمرا ال يروز تشرةيل األطفرال البرالةن مرن العمرر دون  18سرنة
بأي عمل بن الساعة العاشرة مساء والساعة اخلامسة صباحا .وملزيد تدعيم محاية الطفل العامل
مررن التشررةيل املبكررر واالسررتةالل االقتصررادي ت اخترراذ عديررد اإلج رراءات خاصررة املصررادقة علررى
بعررض اتفاقي ررات العم ررل الدولي ررة ذات الص ررلة( ،)54إص رردار ق ررار وزي ررر الش ررؤون االجتماعي ررة امل ررؤر
يف  19كانون الثاين/يناير  2000والذي يضب قاومة األعمال الي حيجر فيها تشةيل األطفال
دون  18سررنة خلطورهتررا علررى صررحتهم وسررالمتهم أو إلخالهلررا بررأخالقهم وشرررو مررنح رخ ر
العم ررل الفردي ررة لتمك ررن األطف ررال م ررن الظه ررور يف احلف ررالت العمومي ررة أو املش رراركة يف األعم ررال
السررينماوية .إضررافة إىل الرتفي ر يف السررن األدىن لتشررةيل األطفررال يف العمررل املنررزيل مررن  14سررنة
إىل  16سنة.
ب)

طة عم و نية لمكافحة عم ا فا
 -149تشرف جلنة قيادة ثالثية األطراف تضم ممثلن عن  6وزارات (أيلول/سربتمرب - 2013
كانون األول/ديسمرب  )2014علرى خطرة عمرل وطنيرة ملكافحرة عمرل األطفرال للحرد مرن أسروأ
أشرركال عمررل األطفررال يف مرحلررة أوىل مث القضرراء علررى كررل أشرركال عمررل األطفررال يف مرحلررة
ثانية ،وسيق تطبيقها بداية من سنة  .)55(2015وتراق مصاح تفقدية الشةل تشةيل األطفال
باملؤسسررات لضررمان تطبيررق تش رري الشررةل خاصررة بالنسرربة للسررن األدىن وظررروف العمررل وأن رواع
األعمال الي حيجر فيها تشةيل األطفال.
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 -5كفالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لملتملي اللجوء وأس هم
 -150قام الدولة بسن قوانن وطنية( )56قاومة باألساس على مقاربة كونيرة حلقروق اإلنسران
وعدم التمييز .كما صادق على بعض االتفاقيات الدولية( )57خدمة لصاح أسر املهاجرين.
 -6العنف المنزلي ض الم أة والطف
 -151ير ّررم التشرري التونسرري الفصررل  218مررن اجمللررة اجلزاويررة العنررف املنررزيل ،ويعترررب أن عالقررة
الزواج ظرف تشديد بالنسربة للعنرف املسرل ضر ّد القررين ،مرفّعرا برذلك العقرا مرن السرجن مردة
عام إىل السجن مدة عامن(.)58
أ) فماية ا فا ا االعت اءات
 -152يعررد مرتكبرا جلرميررة جنسررية علررى طفررل كررل مررن يرررب طفرالا علررى القيررام بأفعررال ذات بعررد
جنسي أو يرتكر فعرالا ماديرا ذو طبيعرة جنسرية مسرلطا علرى جسرد الطفرل أو مرن يشرج علرى
القيام مبثل هذه األفعرال أو بالتوسر فيهرا أو يسرتفيد منهرا أو يسرتةلها عرن طريرق النشرر والتوزير
أو بأي شكل من األشكال بةاية احلصول على مناف مادية .واجلردير بالرذكر أن احلمايرة اجلزاويرة
للطفل ُجتاه اجلراوم اجلنسية املسلطة عليه سواء كان مباشرة أو جراوم استةالل ليس إال وجه ا
من أوجه محاية الطفل واالهتمام به يف القانون التونسي.
ب) فماية الم أة ا العنف
 -153تتعر حوايل  47يف املاوة من النساء التونسريات إىل عردة أنرواع مرن العنرف يف خمتلرف
مراحل احلياة .وأقرت الدولة سنة  2014اعتماد قانون شامل للقضاء على مجي أشكال العنرف
املسل علرى النسراء والفتيرات وينردرج ذلرك يف إطرار دسرتور  2014الرذي يضر مقاومرة العنرف
ضد النساء ضمن األولويات الوطنية .وُمتهد أيض ا العديد من األحكام الدستورية إىل إرساء أكثر
وحترددد بدقرة مسرؤولية الدولرة يف مقاومرة العنرف املسرل علرى النسراء.
مساواة بن النساء والرجال ُ
ويستجي هذا القرار لتوصيات اللجنة األممية اخلاصة باتفاقية القضاء على مجي أشركال التمييرز
ضررد امل ررأة املوجهررة للدولررة التونسررية سررنة  2010الرري ت التررذكري هبررا سررنة  2013والرري أكرردت
على ضرورة ُاعتماد قانون شامل ملقاومة العنف ضد النساء طبقا للمعايري األممية.
 -154يف إطار تفعيل االسرتاتيجية الوطنية ملقاومة العنف ضد النسراء يف خمتلرف مراحرل احليراة
املعتمردة سرنة  2008أقررت كتابرة الدولرة للمررأة واألسررة تكرري ضررورة الوقايرة مرن العنرف ضررد
النساء والفتيات ومحاية الباقيات من هن على احلياة يف قانون شامل ،وحتظرى هرذه املبرادرة بردعم
من الوكاالت األممية كصندوق األمم املتحدة للسركان واملفوضرية السرامية حلقروق اإلنسران وهيئرة
األمم املتحدة للمرأة واملنظمة األممية للطفولة واجملل األورويب.
 -155ت إعداد مشروع القانون الشامل للقضاء على كل أشركال العنرف املسرل علرى النسراء
والفتيررات مبقاربررة مرجعيتهررا منظومررة حقرروق اإلنسرران واملسرراواة بررن اجلنسررن الرري تُِقر ّرر بررأن هررذا
العنررف هررو ذو مرجعيررة وخلفيررة أساسررها إش رركاليات النرروع االجتمرراعي وُميثررل انتهاك را للحق رروق
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األساسية للمرأة .كمرا يأخرذ هرذا املشرروع باالعتبرار طبيعرة تعردد أنرواع العنرف ،لرذلك فهرو يُعتررب
مكسربا هامرا وأساسرريا يرردعم التشرري الرروطين يف جمررال حقرروق النسرراء والفتيررات .وهررو مثرررة مقاربررة
تضم مجي مكونات اجملتم املندي ومناصري حقروق
تشاركية شاملة وسيعتمد على تعبئة مجاعية ّ
اإلنسان العتماده وتطبيقه( .انظر جدول عدد  :03قضايا اجلراوم اجلنسية على املرأة والطفل).
 -7ج يم اال جام بالبش
 -156ال يوجد يف تون قانون خراب يتعلرق باالجترار بالبشرر ،إال أنّره ت إعرداد مشرروع قرانون
يتعلق مبكافحرة اإلجترار بالبشرر يف انتظرار عرضره علرى جملر نروا الشرع  .يف ظرل غيرا نر
قانوين خاب يتعلرق مبكافحرة الظراهرة ،يرتم تطبيرق أحكرام اجمللرة اجلزاويرة ويقر تتبر املخرالفن مرن
أجررل تعرراطي البةرراء السررري والتح رريض علررى الفجررور والتوس ر يف خنرراء الةررري والتحيررل  ...وقررد
رجل خ ررالل س ررنة  2013ع رردد  177قض ررية ت اإلحتف رراظ ب 107 :ش ررخ وإح ررالتهم عل ررى
سر ّ
رجل عرردد  50قضررية خررالل ال  07أشررهر األوىل مررن سررنة  2014ت اإلحتفرراظ
العدالررة كمررا سر ّ
بعرردد  08أشررخاب مررنهم ،وت ررتاو األحكررام الصررادرة بررن عرردم مسرراع الرردعوى والسررجن ملرردة
ترتاو بن  06أشرهر و 03سرنوات( .انظرر جردول عردد  :04عردد القضرايا املفصرولة يف جرراوم
االجتار بالبشر).
 -157ومررن بررن الترردابري الرري ت اختاذهررا إحررداث خليررة ملكافحررة اإلجتررار بالبشررر صررل اإلدارة
الفرعية للوقاية االجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تعى مبباشرة هذا الصنف من القضايا عررب إختراذ
مجلة من اإلجراءات :حترير حماضر حب ضرد الفتيرات املعروفرات بررتددهن علرى الردول املسرتقطبة
للنسرراء للعمررل يف جمررال الرردعارة وضررد الوسررطاء واإلحتفرراظ هبررم وإحررالتهم علررى العدالررة وإدراج
الرذين هررم حبالررة فررار بررالتفتي  ،والتنسرريق مر نقرا العبررور اجلويررة والربيرة لإلعررالم عررن التحركررات
احلدودي ررة لألش ررخاب املع ررروفن ب رررتددهم عل ررى ال رردول املس ررتقطبة للنس رراء الس ررتةالهلن يف جم ررال
الدعارة ،ومراسلة اإلدارات املعنية للحصول على معلومات تتصل بالوسطاء والضرحايا ،والتنسريق
م اجلمعيات الي تعى باملرأة لإلحاطة بالنساء ضحايا اإلجتار بالبشر نفسيا واجتماعيا.
 -158وتعمررل وزارة الداخليررة م ر املنظمررة الدوليررة للهجرررة يف إطررار برنررامج تعرراون "دعررم ونقررل
آليات املساعدة والتوجيه وتبرادل التجرار يف جمرال مكافحرة اإلجترار بالبشرر" ( )SHAREإلجنراز
دراسررات حررول هررذه الظرراهرة بتررون  .ومررن األنشررطة الرري متر يف الةررر  :اليرروم الدراسرري حررول
"من اإلجتار باألشخاب يف تون " ،واللقاء التحسيسي لتقدم "نتراوج دراسرة اإلجترار بالبشرر يف
تون ".
 -159كما حترب خليرة حقروق اإلنسران بروزارة الداخليرة علرى اإلسرتجابة إىل خمتلرف العرراوض
الواردة من املنظمات ذات الصلة ومتابعتها وإجراء الالزم يف شأهنا.
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المادة 11
الحق في التوى عيش كا
-1

ط الفق الو ني وا ساس الملت م وآليات القياس
 -160يعتمررد املعهررد الرروطين لإلحصرراء يف قيرراس مؤش ررات الفقررر والتفرراوت االجتمرراعي علررى
بيانررات املسررح الرروطين حررول اإلنفرراق واالسررتهالك ،ومسررتوى عرري األسررر الررذي ينجررز بدوريررة
مخاسية حي يرصد مقتنيات أسر العينة على مدى سنة كاملة ،ويق حتديد خ الفقر باعتماد
مقاربة الفقر املطلق شأنه يف ذلك شأن أغل الدول النامية.
طوم ط الفق الف دي اللنوي بي سنتي  2010-2000فل المنا ق

تون الكربى
الوس البلدي
الوس غري البلدي

خ الفقر (بالدينار)
2010
2000
902
818
581

1 277
1 158
820

خ الفقر املدق (بالدينار)
2010
2000
534
518
405

757
733
571

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


تقدير العنصر الةذاوي على أساس تقييم احلاجيات املثلرى مرن السرعرات احلراريرة وتقردير
متوس ر كلف ررة الس ررلة الةذاوي ررة الض رررورية واحتس ررا العنص ررر غ ررري الة ررذاوي خلر ر الفق ررر
باالعتمرراد عل ررى معادلررة تش ررمل عديررد املتة ر ّرريات ،والقيررام هب ررذه العمليررات يف الوس ررطن
البل رردي وغ ررري البل رردي( )60واالعتم رراد عل ررى ش رررحية موح رردة م ررن الس رركان ب ررن الوس ررطن
احلضري والريفي (معدل اإلنفاق الفردي  480-360د ت).

 -162وختر ررت هر ررذه املنهجير ررة بتجزور ررة خ ر ر الفقر ررر إىل مسر ررتوين اثنر ررن :خ ر ر الفقر ررر األدىن
أو "الفقر املدق " ويقدر على أساس تقييم احلاجيات املثلى من السعرات احلراريرة الضررورية للفررد
واملقرردرة ب  2 200سررعرة حراريررة يف اليرروم ،وخ ر الفقررر األعلررى ويقتضرري تقييمرره حتديررد مسررتوى
أعلى اإلنفاق على املواد غري الةذاوية تقدر باعتبار هيكلة اإلنفراق باإلضرافة إىل احتسرا كلفرة
احلاجيات الةذاوية املثلى.
 -163ومواصررلة للررنهج التطررويري للمنرراهج املعتمرردة يف جمررال قيرراس الفقررر قررام املعهررد الرروطين
لإلحصرراء مبراجعررة ثانيررة للمنهجيررة املعتمرردة مررن خررالل إضررافات جديرردة تتمثررل يف :تةيررري علررى
مسررتوى اجملموعررة املرجعيررة الرري أصرربح متثررل  20يف املاوررة مررن السرركان األش ر ّد فقرررا يف حررن
كان ر ه ررذه اجملموع ررة متث ررل ض ررمن املنهجي ررة القدمي ررة األس ررر ال رري ير ررتاو مع رردل إنفاقه ررا الف ررردي
36

GE.15-10211

E/C.12/TUN/3

ب ررن  360و 480دين ررارا يف الس ررنة ،حتدي ررد احلاجي ررات م ررن الس ررعرات احلراري ررة الفردي ررة ،مراجع ررة
املنهجية املعتمدة لتقدير املكونات غري الةذاوية لقياس خ الفقر( ،)61وحتديد مؤشر الرفاه.
 -164وبينر هررذه املنهجيررة تراجر نسر الفقررر مررن  32.4يف املاوررة سررنة  2000إىل 23.3
يف املاوررة سررنة  2005وإىل  15.5سررنة  .2010ويعترررب الفرررد فقررريا يف تررون حررن ال يتجرراوز
مس ر ررتوى اس ر ررتهالكه الس ر ررنوي خ ر ر ر الفق ر ررر احمل ر رردد ب  1 277دين ر ررارا س ر ررنويا بامل ر رردن الك ر ررربى،
مقاب ررل  820دين ررارا باملن رراطق غ ررري البلدي ررة .ويعت رررب فق ررريا فق رررا م رردقعا عن رردما ال يتج رراوز مس ررتوى
اس ررتهالكه الس ررنوي خ ر الفق ررر امل رردق ال ررذي ح ر ّدد ب  757دين ررارا س ررنوي ا للف رررد بامل رردن الك ررربى
وب  571دينررارا باملنرراطق غررري البلديررة( .انظررر جرردول عرردد  :01تطررور نسرربة الفقررر املرردق ونسرربة
الفئات اهلشة من السكان).
 -165وبالرغم من الرتاجر امللحروظ يف نسربة الفقرر علرى املسرتوى الروطين ،فرإن هرذه املعردالت
ال تزال تعترب مرتفعة ال سيما باملناطق الداخلية حي متثل نسبة الفقر بالوس غرري البلردي أكثرر
من ضعف النسبة املسجلة باملدن الكربى.
 -166وتق ر رردر نس ر رربة الس ر رركان ال ر ررذين يعيش ر ررون حتر ر ر خر ر ر الفق ر ررر جبه ر ررات الوسر ر ر الة ر ررريب
سررنة  2010حب روايل  32.3يف املاوررة ،وعلررى هررذا األسرراس فررإن الف روارق االجتماعيررة مررن حي ر
نسبة الفقر ،وعلرى تقلصرها ،ال زالر تسرتدعي مزيردا مرن املعاجلرة حير إن جهرة الوسر الةرريب
ال ت رزال املنطقررة األشررد فقرررا بررل إن الفجرروة بينهررا وبررن اجلهررات السرراحلية ازدادت عمق را( .انظررر
جدول عدد  :02توزي نسبة الفقر حس اجلهات).
 -167وباملوازاة م اعتماد مؤشر لقياس الفقر ،اعتمدت تون مؤشر التنمية البشرية( .)62وقد
بل ر ر مؤشر ررر التنمير ررة البش ر ررية( )63سر ررنة  2013بالنسر رربة لتر ررون حس ر ر تقرير ررر التنمير ررة البش ر ررية
لسر ررنة  )64(2014مسر ررتوى  0.721مقابر ررل  0.642سر ررنة  2000ليكر ررون يف املرتبر ررة  41مر ررن
مجلررة  53دولررة مصررنفة مررن فئررة البلرردان ذات التنميررة البشررية املرتفعررة .كمررا حتسررن ترتي ر تررون
عاملي ا ليبل  90يف سنة  2013من مجلة  187دولة مقابل  101خالل سنة .2000
يبن اجلردول برامللحق تط ّرور ترون يف مسرتوى األدلرة اخلاصرة مبؤشرر التنميرة البشررية برن
ّ -168
عامي  2000و 2013حي ازداد متوس العمر املتوقر عنرد الروالدة ب  2.3سرنة (مرن 72.6
إىل  .)74.9وش ر ر ررهد متوس ر ر ر س ر ر ررنوات الدراس ر ر ررة زي ر ر ررادة ب  1.8س ر ر ررنة (م ر ر ررن  4.8إىل .)6.6
أمررا سررنوات الدراسررة املتوقعررة فقررد ارتفع ر ب 1.4سررنة (مررن  13.2إىل  .)14.6ويف خصرروب
مستوى املعيشة ت تسجيل زيادة يف الدخل القومي اإلمجايل للفرد مبعدل سرنوي يقردر ب  4.6يف
املاوة خالل الفرتة املمتدة بن سنة  2000و( .2013انظر جدول عدد  :03مؤمل احليراة عنرد
الوالدة ودخل الفرد السنوي).
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 -2طررة عم ساسررت ا يجية و نيررة لمكافحررة الفق ر وآليررات مأ ر و نفيررذ ال طررة و قيرريم التق ر م
المح ز للق اء عل الفق
 -169تعتمررد تررون ضررمن سياسررتها الراميررة إىل احل ر ّد مررن الفقررر علررى مجلررة مررن ال رربامج لرردعم
نسررق التنميررة االجتماعيررة والتقلرري مررن الف روارق بررن اجلهررات والفئررات ،واحلفرراظ علررى الرأمسررال
البشري .وتراعي الثواب واملبراد العامرة هلرذه السياسرات كافرة احلقروق االقتصرادية واالجتماعيرة
وحترب على ضمان هذه احلقروق علرى مسرتوى التص ّرور والتنفيرذ ملختلرف اآلليرات والرربامج .رغرم
األولويررة الرري حتظررى هبررا هررذه السياسررات وال رربامج ضررمن سياسررة تررون التنمويررة ودورهررا احملرروري
وآثارهررا يف احلر ّد مررن الفقررر إال أهنررا مل ترردرج ضررمن وثيقررة موحرردة ومل توضر آليررات حمررددة لرصررد
تنفيذها.
 -170ولتقيرريم فاعليررة ال رربامج املعتمرردة ومرردى التقرردم احملرررز يف جمررال القضرراء علررى الفقررر يررتم
االعتماد على املسو الوطنية حول االستهالك واإلنفاق ومستوى عي األسر الي تنجرز بدوريرة
مخاسررية كرران آخرهررا سررنة  .2010كمررا يعتمررد أيض ر ا علررى املصررادر اإلداريررة علررى غررار السررجل
الوطين للعاوالت املعوزة الذي يتيح اسرتخراج مؤشررات حرول اخلصراو االقتصرادية واالجتماعيرة
لألسر ذات الدخل احملدود وعلى نتاوج الدراسات التقييمية لبعض الربامج.
 -3سياسات وب ااج احامبة الفق
 -171فض رالا عررن السياسررات وال رربامج التنمويررة الراميررة إىل احل ر ّد مررن الفقررر وخاصررة سياسررات
التعل رريم والتش ررةيل والض ررمان االجتم رراعي ودع ررم املر رواد األساس ررية ،وض ررع ت ررون ش رربكة أم رران
اجتمراعي لتروفري اخلردمات لفاورردة الفئرات اهلشرة وذات االحتياجررات اخلصوصرية .كمرا ت اعتمرراد
مجلررة مررن ال رربامج حمررددة اهلرردف ملقاومررة الفقررر تعتمررد ترردخالت ذات طرراب رعرراوي وأخرررى ذات
صبةة اندماجية.
ب ااج الندوض االجتماعي
 -172وتتمثررل أبرررز ال رربامج الرعاويررة يف "ب ررامج النهررو االجتمرراعي" ،وهرري تعررى بترروفري حررد
أدىن مررن مسررتلزمات العرري الكرررم للفئررات املعرروزة وحمرردودة الرردخل واإلحاطررة بالفئررات اهلشررة،
وتشمل "الربنامج الوطين إلعانة العاوالت املعوزة".
 -173يوفر "الربنامج الوطين إلعانة العاوالت املعوزة" لألسر الي تعي حت خ الفقر منحة
مالي ررة مباش رررة ق رردرها  110د مقاب ررل  73د س ررنة  1999متث ررل  34يف املاو ررة م ررن األج ررر األدىن
املضررمون .وتنتفر هبررذه املنحررة حالي ر ا  235ألررف أسرررة مقابررل  135ألررف سررنة  .1999وتسررند
أولوية االنتفاع إىل العاوالت الي ترأسها امرأة أو الي لديها أطفال يف الكفالة .وخيص الربنامج
لفاودة األسرة املنتفعة باملنحة الشهرية والي لديها أبنراء يف سرن الدراسرة مبلر إضرايف قردره  10د
للطفررل الواحررد ،علررى أن ال يتجرراوز عرردد املنتفعررن الررثالث أطفررال .كمررا يرروفر مررن ناحيررة أخرررى
الع ررالج اجمل رراين وتس ررتفيد من رره الع رراوالت املع رروزة ال رري تس ررتجي ملق ررايي االنتق رراء احمل ررددة وذوي
اإلعاقة غري القادرين على العمل ،باإلضافة إىل املسرنن املعروزين داخرل أسررهم والعرالج بالتعريفرة
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املنخفضررة للعرراوالت حمرردودة الرردخل الرري ال متتلررك تةطيررة صررحية .كمررا تنتف ر العرراوالت الفقرررية
مبس ر ر رراعدات مالي ر ر ررة مومسي ر ر ررة مبناس ر ر رربة األعي ر ر رراد الديني ر ر ررة خصصر ر ر ر هل ر ر ررا يف  2013اعتم ر ر ررادات
قرردرها يفرروق  23م .د ،.ومبسرراعدات ظرفيررة مقرردرة ومصرراريف العررودة املدرسررية واجلامعيررة قرردرت
ب  14م .د .بعنوان  .2014كما اختذت مجلة من القرارات لتأمن شفافية نظام إسناد اإلعانرات
القارة وتعزيز حقوق الفئات املعوزة.
متطور وديناميكي حول العاوالت
 -174وبالتوازي ت الشروع يف اإلعداد لوض بنك معطيات ّ
املعرروزة وحمرردودة الرردخل مي ّكررن مررن حتسررن تصرروي الترردخالت االجتماعيررة حنررو مسررتحقيها .وت
إرسرراء نظررام معلومررايت حررول العرراوالت املعرروزة وحمرردودة الرردخل برردعم مررايل مررن صررندوق االنتقررال
الرردميقراطي حت ر إش رراف البنررك الرردويل ،وإجنرراز مراجعررة شرراملة لتجمي ر املعلومررات احمليّنررة حررول
العاوالت املعوزة وحمدودة الدخل وكافة أفرادها.
ب ااج معاية الفئات ال صوأية
 -175كما اعتمدت الدولة يف جمال مقاومة الفقر برامج ذات صبةة إدماجية تستهدف فئات
خمتلفة األطفال واملسنن وذوي اإلعاقة والنساء ذات االحتياجات اخلاصة.
 -176ويف إطار سعي الدولة للرف من مستوى عي وحتسن ظروف احلياة باملناطق األقل منوا
ت إرساء مجلة من الربامج التنموية تستهدف سكان املناطق الريفية واملناطق احلضرية الفقرية ،مثل
برنامج التنمية احلضرية املندجمة( )65الرذي ميثرل جريالا جديردا مرن الرربامج التنمويرة تشرمل مشراريعه
ويتدخل علرى مسرتوى األحيراء الفقررية لتحسرن ظرروف العري وتروفري
الوسطن احلضري والريفي
ّ
فرب العمل ،واستهدف  290ألف ساكنا باألحياء الشعبية.
 -177وكررذلك برنررامج احلضرراور اجلهويررة للتنميررة( )66وميثررل آليررة تشررةيل ظررريف وتشررمل تدخالترره
كافة واليات اجلمهوريرة ويوجره السرتيعا اليرد العاملرة الري ال متلرك مرؤهالت مهنيرة وتنتمري إىل
شرحية اجتماعية فقرية.
 -178وأيضر ا برنرامج التنميررة املندجمرة( )67الررذي يهردف إىل ترروفري فررب شررةل ،وحتسرن الرردخل
وتطرروير البنيررة األساسررية والتجهي رزات اجلماعيّررة .ويشررمل الربنررامج الررذي يسررتهدف املعتمررديات
ذات األولوي ررة واملعتم ررديات املتواج رردة عل ررى الشر رري احل رردودي واملعتم ررديّات ذات اإلش رركاليات
الص ر ر ررحراويّة  -اجلبليّر ر ررة  -املنجميّر ر ررة  )...واملعتم ر ر ررديات ذات األنش ر ر ررطة
اخلصوص ر ر رريّة (املن ر ر رراطق ّ
موزعر را عل ررى  55معتمدي ررة يقطنه ررا حر روايل 9.2
املتوس ررطة والض ررعيفة 90 ،مش ررروعا ّ
االقتص ررادية ّ
مليررون سرراكن .وقررد حظي ر اجلهررات الداخليررة الرري تشرركو تررأخرا يف مؤش رراهتا التنمويررة مقارنررة
باجلهررات السرراحلية للرربالد ب  81.1يف املاوررة مررن مجلررة مشرراري الربنررامج مقابررل  18.9يف املاوررة
للجهات الساحلية.
 -179الربنامج اجلهوي للتنمية الذي مكن من تزويرد  64 469عاولرة باملراء الصراح للشررا ،
إيصال النور الكهرباوي لفاودة  43 016عاولرة ،تردعيم مروارد الررزق لفاوردة  107 667عاولرة،
حتسن السكن لفاودة  63 250عاولة ،هتيئة حوايل  2 035كلم من املسالك الفالحية.
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ب نااج دعم ا شغا ذات الكثافة العمالية العالية
 -180يتمث ررل يف تنفي ررذ  5مش رراري منوذجي ررة ذات الكثاف ررة العمالي ررة العالي ررة يف بع ررض اجله ررات
الداخلية ملدة ثالث سنوات انطالقا من سنة  2013بكلفة قدرها  13مليون دينار .ويستهدف
واليات سليانة والقصرين وقفصة والكاف وسيدي بوزيد.
 -181وواجه هذه الربامج التنموية عديد الصعوبات الي حال دون حتقيق الفاعلية املرجوة
مررن أبرزهررا ت رردين نسرربة اس ررتهالك االعتمررادات احملالررة لفاو رردة اجملررال اجلهوي ررة حي ر مل تتج رراوز
معر رردالت اسر ررتعمال االعتم ر ررادات املرصر ررودة ملختل ر ررف ال ر رربامج  50يف املاو ر ررة ،والقر رردرة احمل ر رردودة
للمجال واملصاح الفنية اجلهوية على إجناز املشاري املربجمة يف اآلجال بسب قلة املوارد البشرية
واملادية .إضافة إىل غيا التقييم ملدى تأثري هذه الربامج علرى املنراطق املسرتهدفة وانعردام تكامرل
الربامج فيما بينهرا ومر بقيرة التردخالت القطاعيرة األخررى وتوظيرف هرذه الرربامج واحليراد هبرا عرن
أهدافها.
 -4التحرروي ت االجتماعيررة انظ ر ج ر و ع ر د  :04التحرروي ت االجتماعيررة والب ر ااج ذات
الصبغة اإلدااجية)
 -182متثررل التحررويالت االجتماعيررة الترردخالت ذات الطرراب االجتمرراعي الرري تقرروم هبررا الدولررة
أو اهلياكررل العموميررة لفاورردة امل رواطن .وتكتسرري صرربةة متنوعررة وأشرركاالا متعررددة منهررا باخلصرروب
اخلردمات اجملانيررة وشربه اجملانيررة الري تسررديها الدولررة يف جمراالت الرتبيررة والتعلريم والتكرروين والصررحة
وغريهررا ،ترروفري التجهي رزات واملرافررق األساسررية أو املس ررامهة يف إجنازهررا مثررل التزويررد باملرراء الص رراح
للشرا والرب بشبكة التنوير الريفي ،تقدم املساعدات العينيّرة والنقديرة املباشررة علرى غررار املرنح
املسداة لفاوردة العراوالت حمردودة الردخل واإلعانرات الظرفيرة ،دعرم بعرض املرواد األساسرية بتةطيرة
الفررارق بررن السررعر احلقيقرري هلررذه امل رواد وسررعر البي ر العمررومي ،املنرراف االجتماعيررة الرري تسررديها
أجهرزة الضرمان االجتمراعي ملنخرطيهررا وأويل احلرق مرنهم كاجلرايرات واملررنح العاوليرة والترأمن علررى
املر وضرد األخطرار املهنيرة .وباملقارنرة مر األجرر الرذي يتقاضراه األجرري مقابرل عمرل يقروم بره،
تع ّد التحويالت االجتماعية دخالا اجتماعي ا إضافي ا بدون مقابل مباشر.

 -5الحق في الغذاء

أ) الت ر ابي المت ررذة ل ررمان سررذاء فل ر أسررعام اعقولررة وكررا ا ر فيرري النوعيررة والكميررة
والمواأفات الصحية
 -183تبنر تررون بصررفتها عضرروا يف منظمررة األمررم املتحرردة لألغذيررة والزراعررة التعريررف الرردويل
لألمن الةذاوي( ،)68وجعل مرن األمرن الةرذاوي أحرد ثوابر سياسرتها التنمويرة .وأضراف ملفهروم
األمن الةذاوي عنصرين آخرين مها :توفري الةذاء باالعتماد على اإلنتاج الوطين قردر اإلمكران مر
احرتام قواعد اجلدوى االقتصادية ،والسعي إىل حتقيرق التروازن املسرتدم للميرزان التجراري الةرذاوي.
وبفضررل تنفيررذ اس ررتاتيجيات قطاعيررة (احلبررو  ،الزيرراتن ،البطاطررا ،الطمرراطم ،األلبرران الرردواجن،
الصرريد البحررري) واإلج رراءات املتخررذة توصررل تررون إىل تعزيررز أمنهررا الةررذاوي بصررفة مسررتدمية.
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وتعد تون بعيدة عن األوضاع احملرجة املسجلة يف بعض البلدان الي جتابره اجملاعرة وسروء التةذيرة
وبالترايل انعردام األمررن الةرذاوي ،حير كانر املنتجرات الةذاويرة األساسررية وغرري األساسرية داومرا
مت رروفرة بص ررفة مسرتس ررلة ومنتظم ررة ،ومل يس ررجل أي اخ ررتالالت هام ررة ب ررن حاجي ررات امل ر رواطنن
واملترروفرات ،حررىت يف الف ررتات الصررعبة (تتررايل سررنوات اجلفرراف) أو اضررطرابات علررى مسررتوى ترروفر
األغذية.
ب) ضمان التزوي الغذائي المنتظم
 -184يتم بتكروين املخزونرات التعديليرة ألهرم املنتجرات االسرتهالكية (بطاطرا ،بريض ،حلير ،
حلرروم الرردواجن) وإحررداث شرربكات خترزين وتوزي ر متميّررزة ،كمررا يررتم علررى مسررتوى ديروان احلبررو
تكرروين خمررزون اسررتاتيجي بصررفة مسررتمرة مررن احلبررو يلرريب شررهرين مررن االسررتهالك .ويررتم العمررل
على الرتفي يف طاقات اخلزن حي مت برجمة إجناز طاقة إضافية ب  6.4مليون قنطار.
ج) حلي اإلنتاج واإلنتاجية
 -185تتواص ررل اجملهر ررودات لتنفير ررذ اخلط ر ر القطاعير ررة قصر ررد حتقير ررق االكتفر رراء الر ررذايت يف امل ر رواد
األساسررية وترروفري الةررذاء بالكميررة الالزمررة وبالنوعيررة املطلوبررة بصررفة مسررتمرة وعلررى امتررداد السررنة
باالعتمرراد علررى اإلنترراج الرروطين قرردر اإلمكرران .ومررن أهررم النترراوج الرري توصررل إليهررا تررون هرري
إنترراج كامررل احلاجي رات مررن اخلضررر والةررالل تقريب را وأكثررر مررن  95يف املاوررة مررن اسررتهالك مررن
اللحوم احلمراء وكامل احلاجيات من اللحوم البيضاء والبيض واأللبان .وتقدر معردل نسربة تةطيرة
امليزان التجاري الةذاوي حبوايل  72يف املاوة (معدل فرتة .)2013-2010
 -186وبررالرغم مررن اجملهررودات املبذولررة يف تعزيررز األمررن الةررذاوي يبقررى مسررتوى تةطيررة اإلنترراج
احملل رري للحاجي ررات االس ررتهالكية لعدي ررد املر رواد األساس ررية ض ررعيفا .إذ ت ررورد ت ررون  38يف املاو ررة
م ررن احلاجي ررات م ررن القم ررح الص ررل  ،و 81يف املاو ررة م ررن احلاجي ررات م ررن القم ررح الل ررن (مع رردل
فر رررتة  .)2014-2010وتر ررورد كر ررل احلاجير ررات مر ررن األرز والر ررذرى والسر رركر والزير رروت النباتير ررة.
ويسرراهم اخررتالل ت روازن املي رزان التجرراري يف تررردي مسررتوى األمررن الةررذاوي علررى مسررتوى األف رراد
خاصة باملناطق الفقرية .ويرجر تردين املنتروج احمللري باخلصروب إىل عردم اسرتقرار العوامرل املناخيرة
وع رردم انتظ ررام األمط ررار مم ررا ي ررؤثر س ررلب ا عل ررى إنت رراج الزراع ررات املطري ررة وك ررذلك نق ر ال ررتحكم يف
تقنيات اإلنتاج وضعف التحكم يف عمليات الري للحبو املروية.
 -187يف إط ر ررار سياس ر ررة دع ر ررم أس ر ررعار امل ر ر رواد الةذاوي ر ررة األساس ر ررية يش ر ررمل الص ر ررندوق الع ر ررام
للتعويض( )69العديد من املواد ،وينتفر الفقرراء ب  9.2يف املاورة مرن إمجرايل الردعم ،ويوجره 60.5
يف املاوررة منرره للطبقررة املتوسررطة و 7.5يف املاوررة للطبقررة امليسررورة( .)70وشررهدت كلفررة دعررم امل رواد
الةذاوي ررة األساس ررية تط ررور ه ررام حي ر بلة ر س ررنة  2013م ررا ق رردره  1.9يف املاو ررة م ررن الن رراتج
احملل رري اخلر ررام .ونش ررري إىل ارتفر رراع غر ررري مس رربوق يف كلفر ررة ال رردعم مر ررن  243م .د سر ررنة 2005
إىل  730م .د سررنة  .)71(2010وتضرراعف نفقررات الرردعم( )72بررن سررنوات  2010و2013
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لتبل  1 450م .د سنة  2014وهو ما يطر احلاجة للتوفيق برن الردور االجتمراعي للصرندوق
وكلفته االقتصادية على ميزانية الدولة.
 -188ورغرم أن سياسرة الردعم يف ترون تعر ّد مكسربا اجتماعيرا سراهم إىل حرد كبرري يف محايررة
املقدرة الشراوية للطبقات الضرعيفة واملتوسرطة ،فإنره مرن سرلبيات الردعم الكلفرة املاليرة العاليرة الري
أثقل ر ر كاهر ررل امليزانير ررة العمومير ررة إضر ررافة إىل ضر ررعف مردودير ررة املؤسسر ررات اخلاصر ررة العاملر ررة يف
القطاعات املدعومة ،وتنامي بعض الظواهر السلبية (التبذير/التهري برالنظر للفروارق السرعرية مر
دول اجلوار) ،عالوة على استفادة بعض الفئات غري املستحقة للدعم .وت سرنة  2002إحرداث
توىل إجنراز دراسرات مفصرلة حللقرات منظومرة الردعم لضرب
هيكل خمت بدعم املواد األساسيةّ ،
التوجهات االسرتاتيجية لسياسة الدعم واإلصالحات الواج إدخاهلا.
 -6الحق في الماء
 -189هترردف السياس ررة املاويررة يف ت ررون إىل ض ررمان األمررن امل رراوي لألجيررال احلاض رررة والقادم ررة
واحملافظة على املوازنة املاوية بن العر والطلر واألخرذ بعرن االعتبرار التةرريات املناخيرة والتطرور
العمرراين واالقتصررادي .وت وضر خط ر وطنيررة لتعبئررة امل روارد املاويررة منررذ سررنة  1990هترردف إىل
تعبئررة  95يف املاوررة مررن املروارد املاويررة يف أفررق  ،2016وتنفيررذ الربنررامج الرروطين لتحليررة ميرراه البحررر
وتط رروير ال ررتحكم يف تقنياهت ررا وترش رريد الطل ر ر عل ررى املي رراه ،واالقتص رراد يف اس ررتعمال مي رراه ال ررري
ومواصررلة رب ر السرردود وحتويررل فواوضررها ممررا ميكررن املنظومررة املاويررة مررن تررأمن وترروفري امليرراه لكررل
القطاعات.
 -7الت ابي المت ذة ل مان فصو ك ش ص عل الماء الكافي والمأاون بأسعام اعقولة
 -190يررتم تزويررد املنرراطق الريفيررة باملرراء الصرراح للشررر عررن طريررق الشررركة الوطنيررة السررتةالل
وتوزي املياه بالنسبة للمناطق اجملمعة والقريبة من شبكتها املاوية ،ومصاح اهلندسرة الريفيرة بالنسربة
للمنرراطق املشررتتة وصررعبة الترردخل حي ر يررتم تزويررد املنتفعررن بطريقررة مجاعيررة عررن طريررق حنفيررات
عمومية وبطررق فرديرة كلمرا تروفرت الظرروف الفنيرة .وتتصررف اجملرام املاويرة يف املنراطق الريفيرة يف
األنظمة املاوية لتوفري املاء الصاح للشر للمتساكنن بصفة مجاعية حير متكرن مرن ري القطير
ومحاية األشجار يف فرتات اجلفاف.
 -191على مستوى توفري املياه كما وكيفا وبصفة عادلرة برن اجلهرات انتهجر الربالد التونسرية
رجل
اسرتاتيجية متثل يف إرسراء تعرديل مراوي يهردف إىل حتقيرق موازنرة ماويرة برن املنراطق الري تس ّ
فاوضر را ماوي ر را واملن رراطق ال ر ّري تع رررف نقص ر را خاص ررة يف ف رررتة تراجر ر كمي ررات التس رراقطات املطري ررة
واجلفاف .إضافة إىل خل خمتلف مياه السدود ببعضها البعض لتعديل نسبة امللوحة.
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 -8ق يم اعلواات ع النظام الموجود ل ماسة نوعية الماء انظ المادة )12
 -9التثقيف في اجا االست ام الصحي للميا وفماية الموامد المائية
 -192ت إرساء منذ أيار/مايو  1995اسرتاتيجية وطنية لالقتصاد يف املاء يف مجير القطاعرات
الفالحير ررة وغر ررري الفالحير ررة تعتمر ررد علر ررى عر رردة إج ر رراءات متكاملر ررة ذات طر رراب فر ررين ومؤسسر ررايت
واقتصادي .أما على مسرتوى التصررف يف األنظمرة املاويرة ،فتلعر اجملرام املاويرة دورا هامرا حير
بلر عررددها سررنة  2012قرابررة  2 580جممعر ا ماوي ر ا ،منهررا  1 327جممعر ا للتررزود باملرراء الصرراح
للشر ررر  .وجتر رردر اإلشر ررارة إىل أن قطر رراع الزراعر ررات املروي ر ررة هر ررو أكر رررب مسر ررتهلك للمير رراه بنس ر رربة
حوايل  80يف املاوة مرن مروارد امليراه املسرتهلكة ،ممرا يعلره يف منافسرة مر االسرتخدامات األخررى
مبررا يف ذلررك املرراء الصرراح للشررر الررذي يشررهد منرروا يف احتياجاترره .وقررد مكررن الربنررامج الرروطين
لالقتصاد يف املاء من جتهيز ما يقار  88يف املاورة مرن املسراحات املرويرة باملعردات املقتصردة يف
مياه الري منها ما يزيد عن  45يف املاوة مبعدات الرري املوضرعي .كمرا يرتم اسرتعمال املروارد املاويرة
الةر ررري تقليدير ررة واملتمثلر ررة يف املير رراه املسر ررتعملة املعاجلر ررة ،وحتلير ررة املير رراه املاحلر ررة ،ولكر ررن يبقر ررى هر ررذا
االستخدام حمدودا نظرا لنوعية املياه املعاجلة وارتفاع كلفة التحلية.
 -10الحق في سك الئق
أ) اللك سي ال ئق والت ابي المت ذة
 -193سعي ا إىل ضمان حق السكن أجنزت تون برامج سركنية متعرددة جملاهبرة ظراهرة السركن
غري الالوق ومنها ما يلي بيانه أدناه.
 -194الب نررااج الررو ني للق رراء عل ر الملرراك الب ائي ررة :انطلررق سررنة  1986واسررتكمل
س ررنة  2007وت رردخل إلزال ررة وتع ررويض  94أل ررف مس رركن ب ررداوي منه ررا  80يف املاو ررة يف الوسر ر
الريفي و 20يف املاوة يف الوس احلضري.
 -195أن وق الت اا الو ني :أحدث سنة  1992ويتدخل لبناء مساكن جديدة تعرو
األكر روا وإدخ ررال حتس ررينات عل ررى املس رراكن املوج ررودة وبن رراء جتمع ررات س رركنية جدي رردة .ومشلر ر
تدخالته بن  1993و 2005قرابرة  63 000مسركن ( 43ألرف مسركن جديرد وحتسرن 20
ألف مسكن).
 -196الب نااج الو ني لتدذي ا فيراء الشرعبية :م ّكرن برن سرنة  1992و 1996مرن تركيرز
البنية األساسية (الطرقات والتطهري والتنوير العمومي وتصريف ميراه األمطرار واملراء الصراح للشررا )
ب  222حير را موزع ررة عل ررى  135بلدي ررة ب ررن  2001-1997واس ررتفاد من رره  540أل ررف س رراكن.
وخررالل الفرررتة املمترردة بررن  2002و 2006مشل ر تدخالترره  259حيّر ا موزع ر ا علررى  224بلديررة
واس ررتفاد منه ررا  580أل ررف س رراكن .وب ررن  2007و 2012وت رردخل لته ررذي  229حير ر ا موزع ررة
على  190بلدية لفاودة حوايل  600ألف ساكن و 120ألف مسكن.
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 -197ب نااج اإلفا ة با فياء الشعبية بالم ن الكبر ى :خرالل ( )2009-2007مشلر
تدخالته  26حيا موزعا على  17بلدية وجمل جهوي و 15والية ويقدر عدد املساكن املنتفعة
ب  32 286مس رركن ا وع رردد الس رركان املنتفع ررن ب  166 055س رراكن ا .وب ررن ()2012-2010
ترردخل اجليررل الثرراين مررن برنررامج اإلحاطررة يف  21منطقررة تتكررون مررن  56حي را موزع را علررى 17
بلدية وجمل جهوي .واستفاد من تدخالتره حروايل  200ألرف سراكن يقطنرون حروايل  40ألرف
مسرركن .ومشررل تعبيررد ح روايل  232كلررم مررن الطرقررات ومررد ح روايل  49كلررم مررن قن روات تطهررري
امليرراه املسررتعملة ومررد ح روايل  43كلررم مررن قن روات صرررف ميرراه األمطررار وتركيررز ح روايل 4 263
نقطة إنارة.
 -198ب نااج دذي وإدااج ا فياء اللكنية  :)2016-2012يستهدف  119حيا
موزع ر ر ا عل ررى  62بلدي ررة و 8جم ررال جهوي ررة .وتعر ررد ه ررذه األحي رراء  132أل ررف مس رركن ا يقطنر رره
حوايل  685ألف ساكن.
 -199الب نااج ال صوأي لللك االجتماعي :أحدث يف جزوه األول سرنة  2012ويهرتم
بإزالررة املسرراكن البداويررة وتعويضررها مبسرراكن جديرردة أو ترميمهررا أو توسررعتها األساسررية .وتشررمل
التدخالت إزالة  9 000مسكن غري الوق بداوي وتعويضها مبساكن جديدة.
ب)

ابي الحصو عل سك الئق تحم كلفت ال ولة
 -200ال يوجد تدبري يضمن احلصول على سكن الوق ميكرن حتمرل تكلفتره مر ضرمان احليرازة
لك ررل ش ررخ مبوجر ر الق ررانون بة ررض النظ ررر ع ررن ال رردخل أو الق رردرة عل ررى الوص ررول إىل املر روارد
االقتصادية.
 -201ولض ررمان احلص ررول عل ررى مس رراكن مالوم ررة للفئ ررات ذات ال رردخل املتوس ر ر والض ررعيف
أحدث الدولة صندوق النهو باملسكن لفاودة األجراء الذي وفر يف إطار الربنامج اخلصوصي
للسكن االجتماعي حوايل  20 000مسكن ا اجتماعي ا للعاوالت ذات الدخل احملدود.
 -202إلتاح ررة الس رركن ال ررذي ميك ررن أن يع رري في رره ذوي االحتياج ررات الس رركنية اخلاص ررة ،ت
إصر ر رردار األمر ر ررر عر ر رردد  1467لسر ر ررنة  2006املر ر ررؤر  30أيار/مر ر ررايو  2006واملتعلر ر ررق بضر ر ررب
املواصر ررفات الفنير ررة اخلاصر ررة بتيسر ررري تنقر ررل األشر ررخاب ذوي اإلعاقر ررة داخر ررل البنر رراءات العمومير ررة
والفضاءات والتجهيزات املشرتكة واملركبات السكنية والبناءات اخلاصة املفتوحة للعموم.

 -203لضرمان عرردم بنرراء الوحرردات السرركنية يف مواقر ملوثررة أو قريبررة مررن مصررادر التلر ّروث الرري
هترردد صررحة متسرراكنيها ،تعتمررد تررون علررى جملررة التهيئررة الرتابيررة والتعمررري الرري تضررب القواعررد
لتنظ رريم اجمل ررال ال ر ررتايب واس ررتعماله االس ررتعمال األمث ررل ،ولتخط رري وإنش رراء التجمع ررات الس رركنية
وتنميتها بةية تكييف إطار العي واحلفاظ على السالمة والصحة العامة.
 -204مل تعه ررد ت ررون ممارس ررات اإلخ ررالء القس ررري ح ررىت س ررنة  2011ت رراريخ ان رردالع الث ررورة
التونسررية حير اسررتول بعررض العرراوالت علررى مسرراكن علررى ملررك البرراعثن العقررارين العمررومين
عددها  965مسكن ت إخالء  82مسكن من مجلة ال  965مسكن املسرتوىل عليهرا عرن طريرق
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القروة العامررة .ولضررمان حررق املسررتأجر يف البقرراء يف املسراكن ومحررايتهم مررن اإلخررالء تعتمررد تررون
علرى القرانون عردد  35املرؤر  18شرربا /فرباير  1976واملرنقح بالقرانون عردد  122املررؤر 27
ك ررانون األول/ديس ررمرب  1993املتعل ررق بض ررب العالق ررات ب ررن امل ررالكن واملك ررتين حمل ررالت مع رردة
للسكى أو احلرفة أو اإلدارة العمومية.

المادة 12
الصحة الجلمية والعقلية لللكان
 -1اللياسة الصحية الو نية
أ) سياسة أحيّة و نيّة لتحلي الوض الصحي لجمي اللكان
 -205ترتكز اخلطة الوطنية الصرحية علرى احملراور األساسرية التاليرة :تعزيرز الطر الوقراوي ،دعرم
الصرحة اإلجنابيرة ،احملافظرة علرى األمرن الصرحي ،مكافحرة األمررا غرري السرارية واملزمنرة ،حتسرن
أداء ومردودية املؤسسات االستشفاوية والصرحية ودعرم البنيرة األساسرية الصرحية .وت دسررتة حرق
الصررحة يف الفصررل  38وخاصررة احلررق يف العررالج اجملرراين لفاقرردي السررند ولررذوي ال ر ّدخل احملرردود
(الفصررل  )38واحلررق يف املرراء (الفصررل  )44واحلررق يف بيئررة سررليمة ومتوازنررة (الفصررل .)73()45
ومنررذ سررنة  2012تركررزت االس ررتاتيجية املسرراندة حلقرروق اإلنسرران علررى الرردف يف اجترراه إصررال
التمويل الصحي وذلك لبلو التةطية الصحية الشاملة لتحسن إتاحة اخلدمات الضرورية الفعالرة
لك ررل التونس ررين( ،)74مر ر محاي ررة العاول ررة التونس ررية م ررن عر ر ء املص رراريف الشخص ررية واملص رراريف
الكارثية.
 -206أما على مستوى اإلصال اهليكلي اقرتن تطور اهلياكل األساسية الصحية برالرتكيز علرى
ال حموريررة املنظومررة الصررحية لتررأمن وضررمان اخلرردمات الصررحية وتقريبهررا مررن امل رواطن للحررد مررن
التفرراوت بررن املنرراطق ،مبضرراعفة مراكررز الصررحة األساسررية لتةطيررة جممرروع جهررات الرربالد .فرتكررزت
جهود الدولة على مواصلة توسي تةطية السكان صحيا(.)75
 -207ت إي ررالء أمهي ررة خاص ررة للرعاي ررة الص ررحية األساس ررية بالتحدي ررد يف جم ررال التقص رري املبك ررر
لألمررا والرعايررة العالجيررة لألشررخاب املصررابن برراألمرا املزمنررة ،والنهررو باألمنررا الصررحية
السليمة ،عالوة عرن تسرري نسرق إصرال اخلردمات الصرحية األوليرة مبزيرد تردعيم منظومرة الطر
العاولي وتفعيل إعادة هيكلرة الردواور الصرحية ومنظومرة املراقبرة الوباويرة مر تأهيرل البنيرة األساسرية
والتجهيزات هلياكل الرعاية الصحية األساسية .ونشري إىل أن حتمل أعباء التةطية الصحية اجملانيرة
يؤثر سلب ا على توازن ميزانية اهلياكل العمومية وينعك على مستوى جودة خدماهتا.

ب) نظام و ني لل عاية الصحية ا ولية يشم جمي اللكان

األوليررة م ر األخررذ
 -208تّ أوالا وض ر ب ررامج وطنيررة بنسررق تصرراعدي حلر ّرل املشرراكل الصررحية ّ
()76
بع ررن االعتب ررار للتط ررور ال رردميةرايف والوب رراوي واملر روارد املتاح ررة سر رواء بالنس رربة لألمر ررا الس ررارية
أو األمرا غري السارية.
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 -209ج ر رررى ثانير ر را حتس ر ررن الوص ر ررول إىل اخل ر رردمات العالجي ر ررة م ر ررن خ ر ررالل ت ر رردعيم اخلارط ر ررة
الصحية(.)77
 -210اضطُل ثالثا بتأهيل املنظومة الصحية وإدراج األنشطة على مستوى اخلر األول بإرسراء
الربن ررامج ال رروطين ل رردعم ال رردواور الص ررحية ،وضر ر اس ر ررتاتيجية لت ررأمن ج ررودة اخل رردمات الص ررحية
األساس ر ررية ،وضر ر ر اسر ر ررتاتيجية ل ر رردمج خ ر رردمات التكف ر ررل بص ر ررحة األم والطف ر ررل (انظ ر ررر ج ر رردول
الص ررعوبات
ع رردد  :01تط ررور مؤشر ررات ميزاني ررة الص ررحة واملع رردات الص ررحية) .وتتمث ررل العواو ررق و ّ
املسجلة يف نق املوارد البشرية واملادية وعدم انطالق عمل منظومة االعتماد.
العمليّة ّ

ج) الم افق الصحية الوقائية والع جية والمت صصة في إعادة التأهي

الصحة األساسيّة وفقا ملخطّ منروذجي تبعرا ألصرنافها وجتهيزهرا طبقرا
 -211ت إحداث مراكز ّ
موحدة .وختض التجهيزات التقنيّة االستشفاوية مبا فيها مصادر توليد الطّاقرة الكهرباويّرة
لقاومات ّ
باملؤسسات الصحيّة ،ومنظومة جماهبة احلراوق ملراقبة
االحتياطية للنجدة ،والتجهيزات عالية التقنية ّ
فنيّررة ومتابعررة وصرريانة دوريّررة إضررافة إىل حتيررن خمطّطررات اإلجررالء والعمررل املتواصررل علررى تطرروير
للصيانة ،وصيانة خمتلف التجهيزات واملنشآت الصحيّة.
األقسام الفنيّة ّ
 -212تتمثّل العواوق يف عدم حتين قاومة التجهيرزات باإلضرافة إىل احلاجرة لتهيئرة وتأهيرل البرى
وخاص ررة املتّص ررلة منه ررا
التحتيّ ررة االستش ررفاوية يف نط رراق القواع ررد واملواص ررفات اجلدي رردة املعتم رردة
ّ
التدخل املتطورة تكنولوجيّا.
باالقتصاد يف الطّاقة ومالءمة التجهيزات وتقنيات ّ
د) كاليف اات ال عاية الصحية والتأاي الصحي ال ا أو العام
 -213ي ررتم التكف ررل باملرض ررى املض ررمونن اجتماعير را م ررن قب ررل اهلياك ررل الص ررحيّة العموميّ ررة وفقر را
رتم التك ّفرل
للمنظومة العالجية الي وقر اختيرارهم عليهرا ،أمرا بالنسربة لةرري املضرمونن اجتماعيرا ي ّ
هبم بنظام التعريفة املنخفضة واجملانية الكاملة .علمر ا برأ ّن غالبيّرة املرضرى غرري املضرمونن اجتماعير ا
الررذين يتوافرردون علررى اهلياكررل الصررحية العموميّررة ينتفعررون بنظررام التعريفررة املنخفضررة ،وبالتررايل فهررم
مطالبون فق بدف املعلوم التعديلي وهو معلوم رمزي.
الرعاية الصرحيّة بالنسربة للمرضرى
ّ -214أما يف القطاع
ّ
اخلاب خيض حتديد تعريفات خدمات ّ
غري املضمونن االجتماعين إىل املصنف العام لألعمال املهنيّة.

 -2وفي سياسة و نية انظ المادة )7

 -3الل اة وال اات :الل اة المدنية انظ المادة )7
 -4إجازة ا دوية والمع ات الطبية وضمان ع م انتداء أ فيتدا
 -215ختت الصيدلية املركزية للبالد التونسية بتوريرد األدويرة وبعرض املسرتلزمات الطبيّرة وتزويرد
اهلياكررل الصررحية العموميررة هبررا ،كمررا تسرراهم يف وض ر سياسررة الرروزارة يف ميررداين األدويررة املعرردة
لالستعمال البشري والبيطري .وخيض ترويج األدوية واملواد شبه الطبية واملستلزمات الطبية واملرواد
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ش رربه الص رريدلية إىل منظوم ررة الرتخ رري
التوريد.

أو إىل كر رراس الش رررو باإلض ررافة إىل املراقب ررة الفني ررة عن ررد

 -5رروفي الت ر مي المناس ر للعرراالي الصررحيي بمررا فرري ذلررت الت ر مي فرري اجررالي الصررحة
وفقوق اإلنلان
 -216تّ إعادة النّظر يف منظومة التكوين يف الط ّ مبا يرتالءم مر املعرايري ال ّدوليّرة املعمرول هبرا.
يتم التكوين حالي ا خبمسة عشر ( )15مدرسة علوم متريض موزعة على كامل ترا اجلمهوريرة،
و ّ
وتررؤمن هررذه املرردارس حلقررات تكرروين مسررتمر لفاورردة اإلطررارات شرربه الطبيررة أو املنترردبن يف إطررار
التعرراون الفررين .وت إعررادة ضررب االختصاصررات التكرروين فيهررا ومبرردارس علرروم التمرريض كمررا يلرري:
صحي ،عون اإلحاطة احلياتية ،مساعد للرتبية يف الطفولة األوىل.
مساعد ّ

الص ررعوبات يف اإلش رركاليات النّاجت ررة ع ررن إق ررار تك رروين املمرض ررن ض ررمن
 -217وتررربز العواو ررق و ّ
خاصرة
منظومة التعليم العايل بالتّوازي م مواصلة التكوين يف بعرض االختصاصرات شربه الطبيّرة ( ّ
رحي) علررى مسررتوى هياكررل تكرروين غررري جامعيّررة ،غيررا املعطيررات ال ّدقيقررة
اختصرراب مسرراعد صر ّ
خريي
حول احلاجيات من الكفاءات شبه الطبيّة ،املسامهة احملدودة للقطاع اخلاب يف استيعا ّ
الضة على القطاع العمومي الّرذي ال ميكنره اسرتيعا ك ّرل
الطيب وتواصل ّ
منظومة التكوين شبه ّ
الرقابة على هياكل التكوين يف االختصاصرات شربه الطبيّرة بسرب قلّرة
اخلرين ،حمدوديّة منظومة ّ
ّ
املخصصة للتكوين.
املوارد البشريّة واملاديّة ،ونق يف عدد املكونن واملوارد
ّ
 -6حلي أحة الطف وال عاية الصحية لألادات
 -218واصل وزارة الصحة تردعيم سياسرة الدولرة يف دعرم الصرحة اإلجنابيرة مبزيرد العنايرة بصرحة
األم والطفل ،وتعزيز الوقاية من اإلعاقة ،والتقصري املبكرر هلرا وذلرك بإعرداد ومراجعرة وحتيرن الرربامج
الوطنيررة .ت وض ر خطررة عمررل خصوصررية تسررتهدف الواليررات الرري ال زال ر مؤش ررات صررحة األم
والطفررل هبررا دون املسررتوى املطلررو وقررد شررهدت قرابررة  90يف املاوررة مررن مراكررز الصررحة األساسررية
إدمرراج خرردمات الصررحة اإلجنابيررة داخلهررا .كمررا وق ر تعزيررز الربنررامج الرروطين للتلقرريح لتتجرراوز نسرربة
التةطية مبختلف التالقيح لدى األطفال دون السنتن من العمر  97يف املاوة.
 -219وسررجل الربنررامج الرروطين للصررحة اإلجنابيررة نترراوج إيابيررة بفضررل اخلرردمات الطبيررة اجملانيررة
املسداة وتعميمها لتشمل خمتلف الفئات االجتماعية واملناطق.
 -7الوقاية ا ا ا اض الم بطة بالماء واعالجتدا
 -220أولر ر وزارة الص ررحة أمهي ررة خاص ررة للوقاي ررة م ررن األمر ررا املرتبط ررة بامل رراء وعملر ر عل ررى
احلفرراظ علررى املكتسرربات فيمررا خي ر الوقايررة مررن الك رولريا والبلهارسرريا واخنفررا حرراالت احلمررى
التيفوويديرّ ررة وحر رراالت التهر ررا الكبر ررد الفريوسر رري مر ررن صر ررنف أ وعر ررالج مجي ر ر احلر رراالت الر رري ت
تشخيصها من البلهارسيا الوافدة من اخلارج ،ومكافحرة مرواطن تفشري التهرا الكبرد مرن صرنف
(أ) بتعزيز التثقيف الصحي والتنسيق م القطاعات األخرى.
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وتتوىل مصاح حف الصحة ومحاية احملي على املستوين املركزي واجلهروي ترأمن املراقبرة
ّ -221
الصحية جلودة املياه الصاحلة للشرا يف املناطق احلضرية والريفية للتأكد من مطابقتها للمقرايي
والرتاتي ر اجلرراري هبررا العمررل ،وختض ر امليرراه املسررتعملة املعاجلررة لةايررات فالحيرره للمراقبررة هبرردف
رحة املسررتهلك .ورغررم اجلهررود املبذولررة تبقررى املراقبررة
ضررمان منتجررات فالحيرره سررليمة وضررمان صر ّ
الصحية للمياه الصاحلة للشر دون املأمول ويتطلر تعزيرزا للقردرات الفنيرة لإلطرارات يف ميردان
التصرف يف األخطار الصحية املرتبطة باملياه غري الصاحلة للشر .
 -8نفيذ و عزيز ب ااج التحصي واالست ا يجيات المتعلقة بالليط ة عل ا ا اض المع ية
 -222واصررل وزارة الصررحة تعزيررز ب ررامج التالقرريح ضررد األم ررا السررتة الرري يعررى هبررا برنررامج
التلقيح العاملي حي فاق نسبة التةطية بالتالقيح  95يف املاوة على املستوى الوطين ،كما تقوم
الدولررة باملراقبررة الوباويررة لألم ررا املسررتهدفة عرررب الربنررامج الرروطين للتلقرريح .ويف سررنة  2012ت
وض برنامج وطين ملقاومة التها الكبد الفريوسي مرن صرنف ج مبختلرف أصرنافه وتعزيرر احملراور
االس ررتاتيجية ملكافحترره .وت تعزيررز مراقبررة التهابررات اجلهرراز التنفسرري احلررادة والشررديدة يف نطرراق
نظام مراقبة النزلة ،وتعزيز مكافحة داء الليشمانيا ومراقبة األمرا الّي ميكن أن تتح ّرول إىل أوبئرة
واألمررا الوافرردة علررى غررار (املالريررا) والبلهارسرريا واحلمررى النزفيررة واألمررا املنقولررة جنسرري ا مثررل
مر اإليدز.
 -223ويبقررى نق ر امل روارد وعرردم ترروفر أو غررالء التالقرريح واألدويررة اجلديرردة عاوق را أمررام إدراج
املخصص ررة ملعاجل ررة الته ررا الكب ررد الفريوس رري م ررن ص ررنف "ج" .وميك ررن ت رروفري
التالق رريح اجلدي رردة
ّ
التالقيح مرتفعة الكلفة بوض اسرتاتيجية شراوية بن الدول املتجاورة.
 -9ان إداان الم مات والت ي واست ام العقاقي المحظومة وسي ها ا المواد ال امة
رؤر  23شرربا /فرباير  1998املتعلّررق
 -224مينر القررانون التونسرري عرردد  17لسررنة  1998املر ّ
بالوقايررة مررن مضررار الترردخن الترردخن يف األمرراكن العموميررة املضرربوطة .ومين ر القررانون عرردد 52
لسنة  1992املتعلق باملخدرات مسك واستهالك وترويج املخردرات كمرا يلرزم أصرحا املقراهي
واملطاعم وغريهرا مرن األمراكن املخصصرة للعمروم أن خيصصروا مكانرا لةرري املردخنن .وبرالرغم مرن
وج ررود تشر رري مالو ررم وهياك ررل لإلحاط ررة والتكف ررل بامل رردمنن عل ررى املخ رردرات والكح ررول ،تبق ررى
إجرراءات مكافحررة املخرردرات واإلدمرران علررى الكحررول والتبر حمرردودة ،إضررافة إىل غيررا بيانررات
تعك الوض الوباوي الفعلي بشأن سلوكيات اإلدمران مر وجرود نقر يف اهلياكرل االستشرفاوية
اخلاص ررة بامل رردمنن عل ررى املخ رردرات والكح ررول ،وغي ررا مراك ررز للمس رراعدة عل ررى اإلق ررالع عل ررى
اإلدمان وإعادة اإلدماج.
 -225ولتجرراوز هررذه النقرراو يررري العمررل حاليّرا علررى مراجعررة التشرريعات اخلاصررة وباعتمرراد
رروجن
مقاربررة وقاويّررة وتربويّررة حلمايررة اجملتم ر مررن آفررة املخ ر ّدرات مقابررل تشررديد العقررا علررى املر ّ
واملهر ّرربن للم رو ّاد املخ ر ّدرة ،إضررافة إىل تعزيررز مراقبررة اسررتخدام العقرراقري احملظررورة وغريهررا مررن امل رواد
الضررارة بالصررحة علررى غ ررار الترردخن ،حي ر يررري العمررل حاليّ را علررى إعررادة النّظررر يف القررانون
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املؤر  23شبا /فرباير  1998املتعلّق بالوقاية من مضار التردخن ملزيرد
عدد  17لسنة ّ 1998
الصحة العامليّة ملكافحة التدخن.
مالءمته م مقتضيات االتفاقية اإلطاريّة ملنظّمة ّ

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

 -226ت إرساء مراكز اإلرشراد والكشرف الالامسري واجملراين لفرريوس فقردان املناعرة حير يوجرد
خمتصر ر ا يف ه ررذا اجمل ررال .زي ررادة عل ررى اخلط ر الوطنيّررة للمراقب ررة والوقاي ررة والتكف ررل
حاليّ ر ا  25مرك ررزا ّ
باحل رراالت احملتمل ررة وتك رروين املهني ررن وترش رريد س ررلوك امل رواطن .وعل ررى ال رررغم م ررن اجمله ررودات يبق ررى
اخلوف من الوصم بالعرار والتمييرز مسريطرا ممرا حيرول دون املعرفرة والوصرول إىل الشررحية املسرتهدفة
هبرذه الرربامج إذ أفرررزت بيانررات سررنة  2013أن  22يف املاورة مررن احلرراالت ال تفصررح عررن طريقررة
العدوى.
 -11ضر ررمان ر رروفي العقر رراقي ا ساسر ررية بتكلفر ررة اعقولر ررة ،عل ر ر النحر ررو الر ررذي ف د ر ر انظمر ررة
الصحة العالمية
الص ررحية والنه ررو بص ررناعة األدوي ررة
باملؤسس ررات ّ
 -227ت احل رررب عل ررى دع ررم وف رررة األدوي ررة ّ
كم را ونوع را مبررا يرف ر مررن معرردل تةطيررة االحتياجررات الوطنيررة مررن ال ر ّدواء .ويررتم تقرردم مضررادات
ونسين حاملي فريوس نق املناعرة املكتسربة ،علمر ا برأ ّن
فريوسات النسخ العكسي جمان ا لكل التّ ّ
هذا العالج متوفّر بأربعة مواق للرعاية ويتم وصفه وفقا للتوصيات الدوليرة املعتمردة .نظررا للكلفرة
وخاصررة بالنسرربة لعقرراقري اخلر الثالر فرران اجملانيّررة تقتصررر علررى التونسررين.
الباهظررة هلررذا العررالج،
ّ
املخصصرة لألدويرة بالنسربة هلياكرل
بالنسبة لتروفري أدويرة عرالج األمررا املزمنرة :ال تةطّري امليزانيّرة
ّ
اخل ر األول إال نسرربة  50يف املاوررة مررن احلاجيررات مر العلررم أ ّن  80يف املاوررة مررن ميزانيررة جمررام
الصحة األساسية خمصصة القتناء أدوية األمرا املزمنة ولتةطيرة احتياجرات كرل املرضرى املرزمنن
الذين تق متابعتهم على مستوي اخل األول خاصة والّذين يتزايد عددهم من سنة ألخرى ،مر
الرعايررة الصررحيّة األساسرريّة لفاورردة
اإلشررارة إىل أ ّن األدويررة الّرري يررتم وصررفها علررى مسررتوى مراكررز ّ
كل مخسة عشر ( )15يوم ا.
املرضى املزمنن يتم توفريها جمان ا لفاودهتم ّ
 -12ضمان الع ج وال عاية الم ئمي في ا افق الصحة النفلية لم ض ا ا اض العقلية
 -228ختض ر خ رردمات الص ررحة العقلي ررة واإلي رواء يف املستش ررفى بس ررب اض ررطرابات عقلي ررة إيل
أحكام القانون عدد  83لسنة  1992املؤر  3آ /أغسرط  1992الرذي ت تنقيحره وإمتامره
بالقر ررانون عر رردد  40لسر ررنة  2004ملواكبر ررة تطر ررور أسر ررالي التعهر ررد والعر ررالج ،ولتجر رراوز بع ر ررض
الصررعوبات والنقرراو خاصررة بالنسرربة لإليرواء الوجررويب الررذي تتحمررل الدولررة نفقاترره سرواء بالنسرربة
للعررالج أو اإلي رواء .وت سررنة  2008إحررداث وحرردة التصرررف حس ر األهررداف إلجنرراز مشررروع
بالصحة النفسية.
النهو
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 -13اجانية الع ج واجانية ال واء انظ المادة )9
 -229خيض تنظيم العالج النفسي للتقسيم اجلةرايف ملالءمة املروارد الصرحية واملشررتكة وتردعيم
العالق ررات ب ررن اخل رردمات األولي ررة واملختص ررة وت رروفري منظوم ررة مس ررتمرة م ررن املراجر ر والتوجيه ررات
والتكرروين .وتوضررح البيانررات س ررنة  2013وجررود  287طبيب را نفس رريا مررنهم  32طبي ر أطف ررال
نفسرراين .وتعررد البنيررة التحتيررة بالقطرراع العمررومي  1 004أسرررة للط ر النفسرري ،علم ر ا بأنرّره يررتم
عامن.
ببعض اجلهات تشخي احلاالت النفسية من قبل أطبّاء ّ

 -230غرري أنّره تّ تسررجيل مرا يلرري :إن اعتمراد منظررومي اإليرواء احلررر واإليرواء برردون رضرا ميكررن
التمشرري املعتمررد يف التك ّفررل باملرضررى ،وأن املنرراطق اجلةرافيررة
أن يررؤدي إيل تررداخل علررى مسررتوى ّ
املش ررمولة بر ررنف اإلقلر رريم شاسر ررعة ج رردا ممر ررا يثر ررري مشر رركلة التنق ررل س ر رواء بالنسر رربة للفر رررق الطبير ررة
أو للمرضى ،باإلضافة إىل وجود تفاوت كبري بن خمتلف األقاليم من حي نسبة األطباء مقارنة
بعدد الس ّكان وعدد األسرة بالنسبة لكل ساكن ،م أن عدد األطباء النفسين ال يزال منخفض ا
نسبي ا ( 2.63طبيب ا نفسي ا 100 000/ساكن) .وكذلك وجود تفاوت يف توزير األطبراء النفسرين
الس رراحليّة،
بررالنّظر إىل أن معظررم األطبرراء النفسررين ميارس ررون نشرراطهم باهلياكررل املوجررودة باملنرراطق ّ
فضالا عن أ ّن جمموع عدد األطبّاء املختصن يف الط النفسي لألطفال ال يتجاوز  32طبيب ا على
رؤدي إليرواوهم يف أقسرام خاصرة
الصعيد الوطين ،أضافة إىل عدم وجود أقسرام خاصرة براملراهقن ي ّ
بالكهول إذا كان أعمارهم أكثر من  15سنة.

المادة 13
فق ك ف د في الت بية والتعليم
 -1إلزااية التعليم وإجباميت في ونس
 -231يررن الفصررل األول مررن القررانون الترروجيهي للرتبيررة علررى أن الرتبيررة أولويررة وطنيررة مطلقررة
والتعلرريم إجبرراري مررن سررن السادسررة إىل سررن السادسررة عشرررة ،وهررو حررق أساسرري مضررمون لكررل
التونسين ،ال متييز فيه على أساس اجلن أو األصل االجتماعي أو اللون أو الدين ،وهو واج
يشرتك يف االضطالع به األفراد واجملموعة.
 -232وكرس ر الدولررة التونسررية منررذ االسررتقالل إلزاميررة التعلرريم وإجباريترره ودعمترره بالتنصرري
عليه يف دستور  17كرانون الثاين/ينراير  ،2014إذ يرن الفصرل  39علرى" :التعلريم إلزامري إىل
سررن السادسررة عشررر .تضررمن الدولررة احلررق يف التعلرريم العمررومي اجملرراين بكامررل مراحلرره وتسررعى إىل
ترروفري اإلمكانيررات الضرررورية لتحقيررق جررودة الرتبي ررة والتعلرريم والتكرروين .كمررا تعمررل علررى تأهي ررل
الناشر ررئة يف هويتهر ررا العربير ررة اإلسر ررالمية وانتماوهر ررا ال ر رروطين وعلر ررى ترسر رريخ اللةر ررة العربير ررة وتعم ر رريم
استخدامها واالنفتا على اللةات األجنبية واحلضارات اإلنسانية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان".
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 -2دوم الت بي ررة والتعل رريم ف رري وجير ر اإلنم رراء الكاار ر للش ص ررية اإلنل ررانية والح ررس بك ااتد ررا
وافت ام فقوق اإلنلان والح يات
 -233ين الفصل  3من القانون التوجيهي للرتبية والتعليم املدرسي (" )2002هتدف الرتبيرة
إىل تنشئة التالميذ على الوفاء لترون والروالء هلرا وعلرى حر الروطن واالعترزاز بره وترسريخ الروعي
باهلوية الوطنية فيهم وتنمية الشعور لديهم باالنتماء احلضاري يف أبعاده الوطنيرة واملةاربيرة والعربيرة
ويتدعم عندهم التفتح على احلضارة اإلنسانية .كما هتدف إىل
واإلسالمية واإلفريقية واملتوسطيةّ ،
غرررس مررا أمج ر عليرره التونسرريون مررن قرريم تنعقررد علررى تثمررن العلررم والعمررل والتضررامن والتسررامح
واالعترردال إلرسرراء جمتمر متجررذر يف مقومررات شخصرريته احلضررارية متفررتح علررى احلداثررة يسررتلهم
املثر ررل اإلنسر ررانية العلير ررا واملبر رراد الكونير ررة يف احلرير ررة والدميقراطير ررة والعدالر ررة االجتماعير ررة وحقر رروق
اإلنسرران" .وبنرراء عليرره ت التوجرره إىل إرسرراء الرتبيررة علررى حقرروق اإلنسرران عرررب املنرراهج وال رربامج
املدرسة واحلياة املدرسية وأنشطتها املختلفة.
 -3ال طوات الملموسة المت ذة ا قب ال ولة لتحقيق اجانية التعليم ا ساسي وإجباميت
 -234ي ررن الفص ررل  39فق رررة ثاني ررة م ررن الدس ررتور عل ررى "أن الدول ررة تض ررمن احل ررق يف التعل رريم
العم ررومي اجمل رراين بكام ررل مراحل رره" .نظ رررا جملاني ررة التعل رريم العم ررومي يف ت ررون يف كاف ررة مس ررتوياته
(األساس رري والث ررانوي) ال متث ررل الرس رروم الدراس ررية س رروى مبلةر را رمزير را تتكف ررل الع رراوالت بتوفريه ررا.
ويتحم ررل األولي رراء تك رراليف الكتر ر واملر رواد املدرس ررية واشر ررتاكات النق ررل وغريه ررا م ررن املص رراريف
املدرسررية ،وتتمت ر العرراوالت املعرروزة مبررنح مدرسررية .كمررا تعر ّرززت آليّررات الرردعم واملسرراندة لألسررر
الفقرية وحمدودة الدخل لتحقيق دعرم تكرافؤ الفررب واإلنصراف برن خمتلرف الشرراوح االجتماعيرة
وخاصرة التعلريم الررذي ميثرل ح ّقر ا مرن احلقرروق األساسريّة ووسريلة للحر ّد مرن الفقررر .واخترذت تررون
عدي ررد الت رردابري ملس رراعدة التالمي ررذ والطلب ررة عل ررى جماهب ررة مص رراريف الدراس ررة واحلر ر ّد م ررن االنقط رراع
املدرسري ،وختفيرف عر ء هرذه التكرراليف علرى أطفرال األسررر املعيشرية الفقرررية بإسرناد مسرراعدات
مبناسبة العودة املدرسية اجلامعية ومضاعفة االعتمادات املخصصة لألكلة املدرسية ،وإسرناد أكثرر
من  41ألف منحة مدرسية ،وإدراج أبناء العاوالت الفقرية بريا األطفال جمانا.
 -235كما تّ ختصي اعتماد بعنوان املسراعدات يف إطرار العمرل االجتمراعي املدرسري لردعم
املعرضررن لسرروء التكيّررف املدرسرري واالنقطرراع عررن
التعهررد بالتالميررذ والطلبررة
ّ
وسرراول ّ
وخاصررة مررنهم ّ
الدراسة بسب الصعوبات املاديّة لعاوالهتم.

 -236وتررؤمن الدولررة خرردمات النقررل املدرسرري واجلررامعي مررن خررالل منشررآت النقررل العمررومي
اجلماعي لألشخاب لنقل التالميذ والطلبة وبرنامج النقل الريفري املدرسري لتسرهيل تنقرل التالميرذ
إىل أماكن الدراسة من واىل املناطق الوعرة.
 -4وف التعليم التقني والمدني و مكي الط ب ا اكتلاب المعام والمدامات
 -237تعر ّددت اإلجرراءات املتّخرذة علرى مردى السرنوات الفارطرة لالرتقراء برالتعليم التقرين برالرتكيز
علررى تنميررة القرردرات واملررؤهالت الرري ميتلكهررا التالميررذ الكتسررا مهررارات مهنيررة وتقنيررة ،فأُحرردث
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حتولر ر ر ر إىل م ر ر رردارس مه ر ر ررن
م ر ر رردارس التأهي ر ر ررل التق ر ر ررين يف تشر ر ر ررين األول/أكت ر ر رروبر  1992ال ر ر رري ّ
سنة  2001/2000ومن مثةّ تّ إرساء التعليم اإلعدادي التقين انطالقا من سنة .2008/2007
رؤهالت يف اح رردى
 -238ويتل ّق ررى التلمي ررذ يف ه ررذه املرحل ررة تكوينر را تقنير را وتطبيقير را إلكس ررابه م ر ّ
اجملرراالت املهنيررة الكررربى كالصررناعة والبنرراء واخلرردمات باإلضررافة إىل تكرروين يف اللةررات والعلرروم
واملر رواد االجتماعي ررة .وي رررى التك رروين األساس رري وف ررق ث ررالث ص رري  :التك رروين ب رراملركز ،التك رروين
بالتداول والتدري املعين.

 -5الت ر ابي الملموسررة المت ررذة لتحقيررق اجانيررة التعلرريم العررالي ،وإ افت ر عل ر ق ر م الملرراواة
ودون مييز وعل أساس الق مات
 -239ن ر الفصررل  6مررن القررانون عرردد  19لسررنة  2008املررؤر  25شرربا /فرباير 2008
املتعلررق بررالتعليم العررايل أنرره "خير ّرول االلتحرراق بررالتعليم العررايل للمتحصررلن علررى شررهادة البكالوريررا
أو على شهادة أجنبية معرتف مبعادلتها هلا حس القدرات ودون متييز".
 -240ويررن الفص ررل  7من رره عل ررى "التعل رريم الع ررايل العم ررومي جم رراين .ي رررخ ملؤسس ررات التعل رريم
العايل والبح أن توظف على الطلبرة رسروم تسرجيل حسر شررو تضرب برأمر" .وتطبيقرا لرذلك
نر ر الفص ررل ( 2جدي ررد) م ررن األم ررر ع رردد  1419لس ررنة  1995امل ررؤر  31متوز/يولي رره 1995
املتعلررق بضررب مسررامهة الطلبررة املاليررة يف احليرراة اجلامعيررة كمررا ت تنقيحرره وإمتامرره برراألمر عرردد 1359
لسنة  1997املؤر  14متوز/يوليه  1997على" :حددت مسامهة الطلبة املاليرة يف احليراة اجلامعيرة
املتعلق ررة برس رروم التس ررجيل واملكتب ررة واالمتحان ررات واملراقب ررة الطبي ررة واألنش ررطة البيداغوجي ررة والثقافي ررة
والرياضية ،حس مراحل الدراسة وجمموعات االختصاصات".
 -6الت ابي المت ذة للتشجي عل احو ا اية وكذلت عليم الكبرام والتعلريم الملرتم
الحياة

روا

 -241تّ منررذ سررنة  2000يف تررون تركيررز "الربنررامج الرروطين لتعلرريم الكبررار" لتجسرريم مبرردأي
حق التعلم مدى احلياة" عرب تكوين الفئات الي حرمتهرا ظروفهرا اخلاصرة مرن
"التعلم للجمي " و" ّ
مزاولررة التعلرريم أو الرري انقطع ر مبكرررا وارت ر ّدت إىل األميررة .ويرروفر هلررم تكوين ر ا ثقافي ر ا متكررامالا يف
إطررار دروس التواصررل االجتمرراعي يف جمرراالت األسرررة والرتبيررة والصررحة واملواطنررة واحل روار والبيئررة.
وهتتم إدارة "حمو األمية وتعليم الكبار" بالظروف االجتماعية للمتعلمن وتعمل على رعايتهم مرن
املخصصررة هلررم كاملسرراعدات املاديررة والعينيررة لفاورردة املعرروزين مررنهم وذوي الفاقررة.
خررالل احل روافز
ّ
(انظررر جرردول عرردد  :01برنررامج حمررو األميررة) .كمررا هتررتم بوضررعية املررأة وتسرراهم يف دعررم دورهررا
داخل األسرة واجملتم عن طريق توعيتها حتقيق ا ملبدأ مساواهتا م الرجل .وتوفر للدارسن الشبان
تدريب ا على املهارات األساسية ومتنحهم عند االقتضاء وساول عمل ضمن مشاري موارد الرزق.
 -242وت بع ر مراك ررز لتعلرريم العم ررال األمي ررن مبقررر املؤسس ررات االقتص ررادية الرري يعمل ررون هب ررا
مبا يسمح بتحسن مردودهم يف العمل ويفتح هلم آفاق التدرج وحتسن وضعهم االقتصادي.
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 -243وت تسررجيل حتسررن ملحرروظ علررى مسررتوى مؤش ررات حمررو األميررة حي ر تراجع ر نسرربة
األميّررة حس ر معطيررات "املعهررد الرروطين لإلحصرراء" خررالل الفرررتة املمت ر ّدة مررن سررنة  1999إىل
سنة :2012/2011


بالنّسرربة للفئررة العمريررة  10سررنوات فمررا فرروق مررن  27يف املاوررة سررنة  1999إىل 18.1
يف املاوة سنة 2012؛



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



فيمر ررا يتعلر ررق بالوس ر ر الريفر رري مر ررن  40.8يف املاور ررة سر ررنة  1999إىل  29.9يف املاور ررة
سنة 2011؛



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



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



تراج العدد املطلق لألميّن من الفئة العمرية  10سنوات فما فروق مرن 2 050 361
ّأميا سنة  1999إىل ّ 1 640 146أميا سنة .2012

 -7الت ابي المت ذة للح ا اع الت التل ب عل الملتويي االبت ائي والثانوي

 -244جتسيما ملبردأ إجباريرة التعلريم وجمانيتره صردر املنشرور املشررتك برن وزيرري الرتبيرة والشرؤون
االجتماعيررة عرردد  06بترراريخ  19نيسرران/أبريل  2010حررول اإلحاطررة بالتالميررذ املنقطعررن عررن
الدراسة .والذي مي ّكن مرن اإلعرالم الفروري واملباشرر حرول حراالت االنقطراع مرن املؤسسرة الرتبويرة
إىل خليررة العمررل االجتمرراعي املدرسرري أو الوحرردة احملليررة للنهررو االجتمرراعي للقيررام بالترردخالت
الالزمة يف اإلبان .كما ت اختاذ العديد من التدابري للحد من ظاهرة التسر على غرار:
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التعميم التدريي لألقسام التحضريية؛



توفري دعم دراسي للمهددين بالفشل يف إطار املوازنة العادية للمعلمن؛



تقل رري ع رردد التالمي ررذ بالفص ررل الواح ررد بامل رردارس االبتداوي ررة ال رري تس ررجل نت رراوج دون
املعدل الوطين؛



توفري التجهيزات الرتبوية والبيداغوجية؛



توسي شبكة مكات اإلصةاء يف اإلعدادي والثانوي؛



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



سح امتيازات النقل املدرسي على النقل الريفي باملناطق ذات األولوية؛



الرتفي يف عدد خاليا العمل االجتماعي وتدعيم دورها؛
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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؛



القيام بدراسات تشخيصية لألسبا املؤدية للفشل املدرسي؛



االس ر ررتعداد لص ر ررياغة اخلطر ر ررة اجمل ر ررددة للتص ر رردي للفشر ر ررل املدرس ر رري التعم ر رريم التر ر رردريي
لألقسام التحضريية؛



توفري دعم دراسي للمهددين بالفشل يف إطار املوازنة العادية للمعلمن.

المادة 14
إلزااية واجانية التعليم االبت ائي
(انظر املادة .)13

المادة 15
المشررامكة فرري الحيرراة الثقافيررة والتمتر بفوائر التقر م العلمرري ،وضررمان الممامسررة
الفعلية لدذا الحق
 -245سررع تررون إىل حتقيررق التروازن بررن احلقرروق االقتصررادية واالجتماعيررة واحلقرروق الثقافيررة
برتسيخ مبراد احلرق يف الثقافرة وحريرة الفكرر والتعبرري وتكرري الالمركزيرة الثقافيرة ،ومحايرة حقروق
امللكية األدبية والفنية ،وتعزيز مكانة املبدع ومحاية الرتاث الوطين وتثمينه ،وتطويره.
 -246كمررا ت تشررجي القطرراع اخلرراب علررى معاضرردة جمهررودات الدولررة يف هررذا اجملررال بتمكررن
األشررخاب واملؤسسررات مررن طررر الرعايررا املسررندة إىل املؤسسررات أو املشرراري أو األعمررال ذات
الصبةة الثقافية من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة علرى الشرركات ،وهرو مرا مرن شرأنه أن
خيلق ديناميكية جديدة يف امليدان الثقايف ومحاية الرتاث الوطين.
 -1رروفي اعلوا ررات ف ررو الدياكر ر الثقافي ررة ا ساس ررية والمد جان ررات والمل ررام والمت ررافف
والمكتبررات العمواي ررة وسي هررا والتر ر ابي المت ررذة للتشررجي علر ر المشررامكة ف رري ا نشررطة
والمتسلات الثقافية
أ) كيفية الوأو إل ا اكز ا نشطة الثقافية بأسعام اعقولة لجمي ش ائح اللكان
 -247لتعزير ررز الالمركزير ررة الثقافير ررة ت مراجعر ررة اإلطر ررار القر ررانوين للمؤسسر ررات العمومير ررة للعمر ررل
الثقرايف( )78وهري املراكررز واملركبرات الثقافيررة ومراكرز الفنررون الدراميرة والركحيررة ودور الثقافرة واملعاهررد
العمومية للموسيقى والرق واملكتبات العمومية .كما ت إحداث جلنة استشارية للثقافة باجلهات
تضم ممثلن عن اهلياكل املعنية بالشأن الثقايف( .)79ومن أهم اهلياكل الثقافية املؤسسرات العموميرة
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للعمررل الثقررايف( ،)80املترراحف ،دور الشرربا  ،واملهرجانررات (انظررر ملحررق عرردد  :01رسررم بيرراين
حول التوزي اجلةرايف لدور الثقافرة واملركبرات الثقافيرة ،وملحرق عردد  :02جرداول حرول األنشرطة
بدور الشبا ).
ب) التلعي ات المن ف ة للطلبة والت ايذ وبعض الفئات
 -248يتمتر ر الطلب ررة والتالمي ررذ بتعريف ررات منخفض ررة للع رررو الفني ررة باملس ررار وب رردور الثقاف ررة
وغريهررا مررن املؤسسررات العموميررة للعمررل الثقررايف .كمررا ت يف سررنة  2012إق ررار جمانيررة الرردخول
للمعامل املذكورة بالنسبة للتالميذ والطلبة التونسين(.)81
 -249جتسر رريدا للرعاير ررة اخلاصر ررة الر رري توليهر ررا الدولر ررة لكبر ررار السر ر ّرن ،ت متكير ررنهم مر ررن ختفر رريض
بنسرربة  50يف املاوررة مررن معرراليم الرردخول .وأقررر القررانون أيض را لفاورردة األشررخاب ذوي اإلعاقررة
جمانية الدخول إىل املتاحف واملعامل األثرية واملالع والفضاءات الرياضية والرتفيهية.
ج) الق اء عل فواجز وأو ذوي اإلعاقة إل المشامكة الكاالة في الحياة الثقافية
 -250عملر الدولرة علررى إزالرة احلرواجز الرري حترول دون ممارسرة الشررخ ذو اإلعاقرة حلقرره يف
األنشررطة الثقافيررة .كمررا ت تعزيررز وتكثيررف التنشرري الثقررايف للمعرروقن( .)82ودعررا االحترراد الرروطين
للمكفرروفن الدولررة إىل إقررار تشررجي اسررتثناوي للمبرردعن مررن األشررخاب ذوي اإلعاقررة .وت مررنح
تشجيعات وتسهيالت لتيسري ممارسة األشخاب ذوي اإلعاقة هلذه األنشطة الثقافية(.)83
 -2الت ابي المت ذة لحماية الت اث واللباس التقلي ي واالفتفا بدما والمحافظة عليدما
 -251ت ررويل الدول ررة أمهي ررة لل ر ررتاث وحلمايت رره واحملافظ ررة علي رره وتثمين رره .وص ررادق ت ررون عل ررى
االتفاقيات الدولية املتصلة بالرتاث( .)84كما وضع جملرة محايرة الررتاث األثرري والترارخيي والفنرون
التقليدية( )85آليات حلمايته وعقوبات ملن يلحق ضررا بره .ويف سرنة  2011ت تشرديد العقوبرات
علر ررى م ر ررتكيب ج ر رراوم هن ر ر وسر رررقة اآلثر ررار واملمتلكر ررات ذات الطر رراب التر ررارخيي والعلمر رري والفر ررين
والتقليدي(.)86
 -252يررتم االحتفررال السررنوي بررالرتاث مررن  18نيسرران/أبريل إىل  18أيار/مررايو مررن كررل سررنة،
باختيار حمور عمل وطين يتعلّق بالرتاث املادي أو الرتاث غري املادي ،إضافة إىل تنظريم تظراهرات
عر اللباس التقليدي.
 -253ومن بن التدابري املتخرذة حلمايرة الررتاث يرتم إصردار تقريرر عرن االعترداءات الري يتعرر
إليه ررا يف خمتل ررف جه ررات ال رربالد بالتع رراون مر ر اجلمعي ررات الناش ررطة يف اجمل ررال ،وأح رردث اللجن ررة
الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي .ويف سنة  2014ويف إطار مشرروع "محايرة الررتاث الثقرايف غرري
رادي عررن طريرق تعزيررز القرردرات الوطنيّرة يف تررون " ت تنظريم ورشررة تكوينيررة تعرى بتطبيررق اتفاقيررة
امل ّ
صررون الررتاث الثقررايف غررري املررادي علررى املسررتوى الرروطين ،وأخرررى حررول إعررداد لرواوح جرررد ال ررتاث
املادي.
الثقايف غري ّ
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 -3اس ر ررت ام التقر ر ر م العلم ر رري والتقن ر رري والتكنول ر رروجي بتكلف ر ررة اعقول ر ررة دون الم ر ررس بك اا ر ررة
اإلنلان وفقوق
أ) الت ر ابي المت ررذة ل ررمان وأررو ا ف ر اد والمجموعررات المح واررة والمدمشررة إل ر انرراف
است ام التق م العلمي والتقني بتكلفة اعقولة
 -254يكرررس التشرري املتعلررق باالتصرراالت( )87حررق كررل مرواطن يف التمتر باخلرردمات املرتبطررة
بتكنولوجيررات املعلومررات واالتصررال .وترصررد يف الةررر بررامج عموميررة لتوسرري التةطيررة بالشرربكة
العمومية لالتصاالت لتشمل كافة املناطق خاصة الناوية منها .وتساهم الدولرة يف متويرل املشراري
املرتبطررة بربنررامج اخلرردمات الشرراملة لالتصرراالت مبررا يترريح اخلرردمات اهلاتفيررة وخرردمات اإلنرتن ر
لكافة طالبيها وبأسعار معقولة.
 -255ويتمتر ر ر األش ر ررخاب ذوو اإلعاق ر ررة بتخفيض ر ررات ق ر رردرها  50يف املاو ر ررة عل ر ررى خ ر رردمات
اإلنرتن ر ر  .وير ررتم توظي ر ررف التكنولوجير ررات احلديث ر ررة لالتصر ررال لفاو ر رردة األشر ررخاب ذوي اإلعاق ر ررة
م ررن خ ررالل برن ررامج خ رراب يتض ررمن مك ررونن :األول يتعلّررق بال رردعم البي ررداغوجي لألطف ررال ذوي
اإلعاقررة املتمدرسررن ،والثرراين بترروفري اخلرردمات عررن بعررد لفاورردة األشررخاب ذوي اإلعاقررة .كمررا تّ
الشرروع يف هتيئررة مجير مواقر الروا اإلداريررة ،وتشرجي اجلمعيررات الراغبرة يف إحررداث مواقر وا
لذوي اإلعاقة.
ب) التر ر ابي المت ررذة لمنر ر اس ررت ام التقر ر م العلم رري والتكنول رروجي سر ر اض ررالف متر ر
اإلنلان بك اات وفقوق
 -256يررن الفصررل  26مررن جملررة االتصرراالت علررى" :يتعررن علررى صرراح اإلجررازة :االلت رزام
بشررو السررية واحليراد جترراه اإلشررارات املنقولرة ،واحررتام االتفاقيررات واملعاهردات الدوليررة املصررادق
عليه ررا م ررن قب ررل الدول ررة التونس ررية" .وي ررن الفص ررل  6م ررن األم ررر ع رردد  3026لسر ررنة 2008
املررؤر  15أيلول/سرربتمرب  2008املتعلّررق بضررب الشرررو العامررة السررتةالل الشرربكات العموميررة
لالتص رراالت وش رربكات النف رراذ عل ررى سر ررية وحي رراد املراس ررالت املنقول ررة ،ومعاجل ررة املعطي ررات ذات
الص رربةة الشخص ررية وس ر ررية املعلوم ررات احمل ررتف هب ررا .وي ررتم تض ررمن ه ررذه االلتزام ررات باتفاقي ررات
اإلجررازات والرررخ املسررندة مررن الرروزارة لكررل املترردخلن يف سرروق االتصرراالت مبررا يضررمن احلريررة
الشخصررية ملسررتعملي شرربكات االتصرراالت مررا عرردى مررا تعلررق منهررا مبقتضرريات السررلطة القضرراوية
وبإذن منها .كما يتخذ املشرةل كرل اإلجرراءات لضرمان سررية املعلومرات احملرتف هبرا حرول متوقر
املشرررتكن واملسررتعملن الزاو ررين واملتج رولن وخاصررة املعلوم ررات االمسيررة ويتأكررد م ررن عرردم إفش رراء
املعلومات املنقولة أو املخزنة إىل الةري دون موافقة املستعمل املعين باألمر.
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 -4الت ابي للحماية الفعالة للمصالح المادية والمعنوية للمب عي
أ) فمايررة فقرروق المررتلفي فرري االعت ر ا بررأندم اب ر عي وفمايررة انتجررا دم العلميررة وا دبيررة
والفنية
 -257وضع الدولة إطارا تشريعي ا وترتيبي ا متكامالا حلماية حقروق املبردعن .ففري جمرال محايرة
امللكيررة الصررناعية وحقرروق املبرردعن واملخرتعررن يف اجملرراالت الصررناعية صرردر قررانون يتعلّررق بررباءات
االخ ررتاع وعالمررات الصررن والتجررارة واخلرردمات ،وكررذلك محايررة الرسرروم والنمرراذج الصررناعية(.)88
كمررا مكررن القررانون عرردد  33لسررنة  2009املررؤر  23حزيران/يونيرره  2009مررن توسرري نطرراق
احلمايررة القانونيررة للملكيررة األدبيررة والفنيررة لتشررمل إىل جان ر حقرروق املؤلررف ،احلقرروق اجملرراورة،
وكررذلك الرتفي ر يف العقوبررات اجلزاويررة املتعلّقررة باالعتررداءات عليهررا ،وتعزيررز اإلج رراءات التحفظيررة
واالستعجالية لتاليف وقوع هذه االعترداءات .وت إحرداث صرندوق التشرجي علرى اإلبرداع األديب
والفررين( )89لترردعيم املبرردعن وترروفري األرضررية املالومررة للعمررل اإلبررداعي .هررذا إىل جانر ختصرري
قس من موارد الصندوق لتشجي األعمال الثقافية والفنية واملصنفات الفكرية ،وتكوين الفنرانن
وترويج احلفالت احليّة .باإلضافة إىل مصادقة تون على عدد من االتفاقيات الدوليرة( .)90وبعرد
ثورة  14كانون الثاين/يناير  2014صدرت عدة مراسيم تدعم هذه احلماية(.)91
ب) فماية المصالح المادية ا ساسية للمتلفي بما يمكرندم ار التمتر بملرتوى اعيشري الئرق
انظ المادة  ،9الفق ة )116
 -5ا فكام القانونية لحماية الح ية والنشا اإلب اعي والقيود عل امامسة الح ية
 -258أح ر ر ر ر ر رردث مبوج ر ر ر ر ر ر ر األم ر ر ر ر ر ررر ع ر ر ر ر ر رردد  3086لس ر ر ر ر ر ررنة  2012امل ر ر ر ر ر ررؤر  4ك ر ر ر ر ر ررانون
األول/ديسررمرب  2012جلنررة اختيررار األعمررال املسرررحية والركحيررة احملرتفررة واهلاويررة املرشررحة للتوزير
بالفضاءات الثقافية .وتتوىل هرذه اللجنرة مشراهدة األعمرال الفنيرة وتقييمهرا علرى أسراس مقرايي
موضرروعية والقيمررة الفنيررة للعررر دون أي اعتبررار آخررر .كمررا تقرررت انتقرراء العمررل الفررين للتوزي ر
بالفضاءات الثقافية.
 -259كم ررا ت مبوج ر ر املرس رروم ع رردد  80لس ررنة  2011امل ررؤر  23آ /أغس ررط 2011
املتعل ررق ببع ر مؤسس ررات خاص ررة يف بع ررض األنش ررطة الثقافي ررة إلة رراء الرتخ رري املتعلّررق بإح ررداث
املؤسسرات اخلاصرة إلنترراج األفرالم السرينماوية والتلفزيررة وكرذلك املؤسسرات اخلاصررة لتوريرد وتوزير
األف ررالم الس ررينماوية والتلفزي ررة ،وعوض رره بكر رراس ش رررو يص ررادق علي رره بقر ررار م ررن ال رروزير املكل ررف
بالثقافة.
 -6الت ابي المت ذة لصون و طروي ونشر العلروم والثقافرة و طروي التعراون الر ولي فري المجرا
انظ المادة )2
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