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 طعلوطات عاطة  
 1السؤا    

صصراةة علصى ةقصصوت اقتصصادية واجتماعيصة وثقافيصصة  2014نص  دسصتور كصانون ال/ان/ينصصاير  -1
. لصصذام  صص  48إىل  42ومصصن  40إىل  37عديصدة منجصص مة مصصه الال صدم ال سصصيما يف الفصصصول مصن 

مصن هصذا الدسصتورم الصص تصن  علصى أن تتكفص  الجصل ات  49على اهليئات القضائيةم طبقصا  للفصص  
 وت واحلريات من أي انت اكم أن حتمي هذه احلقوت وفقا  للال د. القضائية حبماية احلق

بيصصد أن املنازعصصات املتاللقصصة بصصاةاام تلصص  احلقصصوت أو الصصص ت/صصق جصصدال  بشصص ن ت بيصص  الال صصد  -2
تالرض بالضرورة على اهليئصات القضصائيةم وإن كصان مصن املمكصن أن ت بص  تلص  اهليئصات أةكصام  ال

مصصن الدسصصتور. لصصذا فصصرن القصصرارات املتصصصلة بت بيصص  الال صصد  20عمصصال  بالفصصص  ا  مباشصصر ا  الال صصد ت بيقصص
 ت بيقا  مباشرا  قرارات نادرة. 

وعصصصالوة علصصصى رلصصص م وراصصصم أن مصصصن املمكصصصن أن تل صصص  اهليئصصصات القضصصصائية إىل أةكصصصام الال صصصد  -3
 أن القصصرارات لتفجصصق قواعصصد قانونيصصة دا ليصصة ال سصصيما أةكصصام الدسصصتور اجديصصدم ينب صصي توجيصصه االنتبصصاه إىل

   الصادرة ال تشق بالضرورة إىل تل  األةكام.
كصصذل  يتالصصش اةشصصارة إىل أن ةجصصن ت بيصص  الال صصدم بصصصورة مباشصصرة أو اصصق مباشصصرةم يبقصصى  -4

مرتب ا  على حنو وثي  بضرورة تدري  القضصاة يف اصال ةقصوت اةنجصان يصا في صا احلقصوت االقتصصادية 
بيق صصا يف القصصانون اولصصي ويف قصصرارارم. وتصصوفر وزارة الالصصدل بالتالصصاون واالجتماعيصصة وال/قافيصصة وتليصصات ت 

ج صصصصات ماحنصصصصة رتلفصصصصة دورات تدريبيصصصصة يف هصصصصذا الصصصصصدد لكصصصصن هصصصصذه الصصصصدورات ال تتاللصصصص  حتديصصصصدا   مصصصصه
   باحلقوت االقتصادية واالجتماعية وال/قافية.

(م بصصصالنإر إىل دورهصصصا و صصص  علصصصى اهليئصصصات القضصصصائية التونجصصصية )الدسصصصتورية والالاديصصصة واةداريصصصة -5
 42ومصصن  40إىل  37محايصصة احلقصصوت واحلريصصاتم ال سصصيما تلصص  املنصصصوف علي صصا يف الفصصصول مصصن  يف

 م أن تجلم بقابلية هذه احلقوت للتقاضي طبقا  للدستور باعتباره الن  القانون األعلى. 48إىل 

 2السؤا    
يالية مل  للشال  التونجي. من الدستور التونجي على أن املوارد ال ب 13ين  الفص   -6

ومتصصارا الدولصصة سصصيادرا يف هصصذا ا صصال باسصصم الشصصال . وتالصصرض اتفاقصصات االسصصت/مار املتاللصص   صصذه 
 املوارد على الل نة املختصة  لس نواب الشال . وختضه االتفاقيات رات الصلة ملوافقة ا لس. 

 يات ةقوت اةنجان. وبذل  تشك  هذه الرقابة الربملانية ضمانا  الةاام اتفاق -7

 3السؤا    
وأُعصد مشصصروع قصصانون بشص ن هيئصصة ةقصصوت اةنجصصانم يف أعقصاب مشصصاورات وطنيصصة وج ويصصة  -8

وبصصدعم  صصربان وطنيصصش ودوليصصش ةرصصصا  علصصى توافصص  تلصص  اهليئصصة مصصه الدسصصتور ومصصه مبصصاد  بصصاريس. 
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ويصصن  مشصصروع القصصانون علصصى متتصصه اهليئصصة بالشخصصصية القانونيصصة واالسصصتقالل املصصا  واةداري. وحتقصص  
ةاالت انت اكات ةقوت اةنجان واحلرياتم وتض له بالتحريات الالزمةم وتتخذ  اهليئة يف مجيه

 مجيه التدابق ملالاجت ا. 
وُتشكَّ  دا   اهليئة جان متخصصة عديدة تتصدى النت اكات ةقوت اةنجانم ومن  -9

 بين ا جنة مالنية بانت اكات احلقوت االقتصادية واالجتماعية. 

 4ا  السؤ   
م مصصصن  صصصالل وزارة الالالقصصصات مصصصه اهليئصصصات الدسصصصتورية وا تمصصصه املصصصدن وةقصصصوت تالمصصص  تصصصونس -10

خبصصصصصوف  2017اةنجصصصصانم علصصصصى إعصصصصداد سلجصصصصلة مصصصصن النصصصصدوات اةعالميصصصصة املقصصصصرر عقصصصصدها يف عصصصصام 
الصكوك الدولية الص مل تصدت علي صا بالصد ومن صا الربوتوكصول اال تيصاري امللحص  بالال صد الصدو  ا صاف 

 واالجتماعية وال/قافية. باحلقوت االقتصادية 
وتتصصو ى هصصذه النصصدوات توعيصصة الجصصل ات الالامصصصة والربملصصانيش وا تمصصه املصصدن ب  يصصة تلصصص   -11

الصصصصكوك لتال يصصص  ةقصصصوت اةنجصصصان يف تصصصونس وإقامصصصة ةصصصوار بشصصص ن إمكانيصصصة التصصصصدي  علصصصى تلصصص  
 االتفاقيات املتنوعة. 

 5السؤا    
لصوزارات املالنيصة. ونُإمصت مشصاورة السصتقان التوصصيات وأعدت هصذا التقريصر جنصة مت/ص  رتلص  ا -12

املتنوعة من ا تمه املدن والل نة الالليا حلقوت اةنجصان واحلريصات األساسصية. وأ صذت الصصي ة الن ائيصة 
 للتقرير بالش االعتبار التوصيات املقدمة يف هذا اةطار. 

 المسائل المتعلقة بأحكام العهد العاطة  
 واجب التص   فر حدود الموارد القصوى المتاحة - 2المادة ط   1الفق ة   
 6السؤا    

عقصصص  تصصصصدي  تصصصونس علصصصى اتفاقيصصصة األمصصصم املتحصصصدة ملكافحصصصة الفجصصصاد واعتمصصصاد املرسصصصوم  -13
واملتاللص  يكافحصة الفجصادم  2011تشصرين ال/صان/نوفمرب  14املصؤر   120-2011اةطاري رقم 

م ق بصصصا  قضصصصائيا  ماليصصصا  تابالصصصا  2012زيصصصر الالصصصدل يف عصصصام أنشصصص ت وزارة الالصصصدلم بقصصصرار صصصصادر عصصصن و 
وكمصصصة االسصصصتئناس بتصصصونس الالاصصصصمة ومرتب صصصا  باوكمصصصة االبتدائيصصصة لتصصصونس الالاصصصصمة. ويتصصصوىل هصصصذا 
الق صص م فصصص  القضصصايا املتصصصلة اميصصه أنصصواع الفجصصاد بواسصص ة قضصصاة متخصصصصش يف هصصذا ا صصال. 

ذا الق   وزيادة ت طق صالةياته وتركيبتصهم ينصاق  وساليا  إىل إضفان طابه مؤسجي أكرب على ه
 الس النواب مشروع قانون  ذا الش ن ُعرض عليه منذ بداية الالام. 
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مصن القصانون األساسصي  25وساليا  إىل محايصة املبل صش عصن الت صاوزاتم نصصت أةكصام الفصص   -14
 املاللومصةم علصى اسصتبالاد واملتاللص  بصاحل  يف النفصار إىل 2016ترار/مصارا  24املصؤر   22-2016رقم 

املاللومصصات املتصصصلة  ويصصة األشصصخاف الصصذين يقصصدمون ماللومصصات تكشصص  عصصن  صصاوزات أو عصصن ةصصاالت 
 فجاد من ن ات البيانات الص حي  النفار إلي ا. 

علصصصصى الصصصصس نصصصصواب الشصصصصصال  مشصصصصروع قصصصصانون بشصصصص ن محايصصصصة املبل صصصصش عصصصصصن  أيضصصصصا  وسصصصصُيالرض  -15
   عليه. الت اوزات كي يناقشه ا لس ويواف

 7السؤا    
تفتقر تونسم ش هنا يف رل  ش ن مجيه البلصدان الناميصة أو رات الصد   الصوطد اوصدودم  -16

إىل املوارد الكافية ةجناز مشاريه إمنائية ردس إىل حتجش ظروس ماليشة مواطني ا. وهلذا ال صرض 
 اصصصصصةم الوطنيصصصصة والدوليصصصصةم ُيضصصصص ر البلصصصصد إىل التصصصصداين مصصصصن املؤسجصصصصات املاليصصصصة الدوليصصصصة الالامصصصصة أو ا

وأصحاب األس مم واج ات املاحنة ال/نائية واملتالددة األطراسم ما يصربر احلصرف علصى إقامصة تصوازن 
مناس  بش تال دات الدولة يف إطار الدين ا ارجي والت امارا القانونية ب ن حتصام وحتمصي وتالمص  

ة واالجتماعيصصصة وال/قافيصصصة ا اضصصصالة بصصصصورة تدر يصصصة ةقصصصوت اةنجصصصانم ال سصصصيما احلقصصصوت االقتصصصصادي
  ةشراس اهليئات الدولية حلقوت اةنجان.

بيد أن املشكلة ليجت م روةة يف تونسم ال سصيما فيمصا يتاللص  بصالقروض املجصندة علصى  -17
 املجتوى ال/نائيم ورل  لألسباب التالية: 

 وجود   ة إمنائية وطنية 

حتصصدد التوج صصات االسصصااتي ية تضصصه تصصونس كصص  اصصس سصصنوات   صصة إمنائيصصة وطنيصصة  
للبلد وتضه قائمة للمشاريه اةمنائية الكربى. وتشارك يف إعداد ا  صة مجيصه اج صات املالنيصة 

 يا في ا ا تمه املدن واةدارة واألة اب الجياسية وأطراس أ رى.
 التواف  مه األهداس واالسااتي يات اوددة يف ا  ة اةمنائية 

اقااضم يصا في صا القصروض اوليصةم لتمويص  املشصاريه اةمنائيصة     إبرام اتفاقات 
 املدرجة يف ا  ة أو املتماشية مه حماورها. 

 استخدام األموال املقدمة من الشركان ال/نائيش 
تجصصصتخدم األمصصصوال املقدمصصصة مصصصن اج صصصات املاحنصصصة ال/نائيصصصة لتمويصصص  مشصصصاريه إمنائيصصصة  

 ا يلي أم/لة لبالض املشاريه:ردس إىل إعمال ةقوت املواطنش. وفيم
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أملانيصصصصا )مصصصصصرس التنميصصصصة األملصصصصان 
 سويجرا إي اليا والوكالة األملانية للتالاون الدو (

فرنجصصصصصا )الوكالصصصصصة الفرنجصصصصصية 
 للتنمية(

اليابصصصان )الوكالصصصة اليابانيصصصصة 
 للتالاون الدو (

 احل  يف الالم 
  صصصصصصصصصصندوت التشصصصصصصصصصص يه علصصصصصصصصصصى

تشصصص ي  الشصصصباب وتكصصصوين مم 
املنشصصصصصصصصصصص ت وبرنصصصصصصصصصصام  دعصصصصصصصصصصم 

الصصصصصصص قة واملتوسصصصصصص ة احل صصصصصصم 
الرامصصصصصصصي إىل التشصصصصصصص يه علصصصصصصصى 

 التش ي م ... إخل.
 احل  يف بيئة سليمة

  مركصصصصصصصصصصصص  مالاجصصصصصصصصصصصصة النفايصصصصصصصصصصصصات
ا  صصصصصرةم واملصصصصصصبات املراقبصصصصصةم 
وصصصصصصصصندوت مقاومصصصصصصصة التلصصصصصصصو  

 الصناعيم إخل.

 احلقوت الصحية واالجتماعية 
   مشصصصصصصصصروع دعصصصصصصصصم الربنصصصصصصصصام

 الوطد ملكافحة الجرطان 
  الن صصصصصوض بصصصصصبالض مشصصصصصاريه

 املجتشفيات
   مشصصصصصصصصاريه دعصصصصصصصصم اةدمصصصصصصصصا

االجتمصصصصصصصاعي لألشصصصصصصصخاف 
 روي اةعاقة ... 
 احل  يف بيئة سليمة

 برنام  محاية البيئة 
  مشصصصصصروع املصصصصصصبات املراقبصصصصصة

 توزر وزاوان وامل دية يف

احلقصصصصصصصصصصصصصصوت االجتماعيصصصصصصصصصصصصصصة 
 والجياسية واملدنية 

  مشصصروع الابيصصة املدنيصصة
 لألميش 

  إنشصصان نصصوادي املواطنصصة
مصصدارا ابتدائيصصة  6يف 
 مدارا إعدادية 8و

  مجاليصصصصصصصصصصصات  8دعصصصصصصصصصصصم
مالنيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة حبقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوت 
اةنجصصصصصصصصصصان يف اصصصصصصصصصصال 

 إدارة اوفوظات

احلص  يف الالمص  ويف اةدمصصا  
 االجتماعي وامل د 

  برنام  دعصم التكصوين
 امل د والتش ي  

   إعصصصصادة ت هيصصصص  مراكصصصص
 التكوين امل د: 

  تال يصص  تصصدابق التكصصوين
 امل د 

  دعم ت وير املنش ت 

 األساسيةاحل  يف البنية 
  ججر رادا 

 احل  يف املياه
 لتحلية املياه حم ات 

 احل  يف املياه
  حم صصصصصة حتليصصصصصة ميصصصصصاه البحصصصصصر يف

جربصصةم ومشصصروع املصصان الصصصا  
 للشرب يف باجةم إخل. ...

 احل  يف التالليم 
  مشصصصصروع حتصصصصديت املؤسجصصصصات

 الابوية

احلقصصوت االقتصصصادية واحلصص  يف 
 الالم 

  برنصصصصصصصصصصصام  دعصصصصصصصصصصصم الق صصصصصصصصصصصاع
ا صصصصصصصاف و صصصصصصص  القصصصصصصصروض 
ا اصة باملنشص ت الصص قة 

 واملتوس ة احل م ...
حتجصصصصصصش ظصصصصصصروس املاليشصصصصصصة يف 

 املناط  اورومة
  مشصصروع إجصصرانات تكميليصصة

يف من قصصصصصصة رجصصصصصصيم مالتصصصصصصوت 
... 

 احلقوت االقتصادية 
  تصصدعيم سلجصصلة قيمصصة

 النجي  
  الن صصصوض باملنت صصصات

 ال راعية التقليدية
  مشصصصصصصصصصصصصصروع تكصصصصصصصصصصصصصوين

وإدمصصصصصصصصصصصصصا  شصصصصصصصصصصصصصباب 
األةيصصصصصصان الفقصصصصصصقة يف 

 تونس الكربى 
  برنصصصصصصصصصصصصام  امليصصصصصصصصصصصصاه يف

 القصرين

 احل  يف املياه
  برنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصام  تصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص مش

اةتياجصصصصصصصصصصات املنصصصصصصصصصصاط  
الريفية من املان الصصا  

 للشرب 
  برنصصصصصصام  االسصصصصصصت/مار يف

 ق اع املياه
  برنصصصصصصصصصام  التصصصصصصصصصصرس يف

 أةواض األودية
 احل  يف التالليم الالا 

 يصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة املدرسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة الوطن
 للم ندسش ببن رت

 

 التفاوض على عقود اةقراض وشروط ا على الصاليد ال/نائي 

ختضصصصه عقصصصود اةقصصصراض بالفالصصص  للتفصصصاوض علصصصى الصصصصاليد ال/نصصصائي. ومُتصصصن  هصصصذه القصصصروض  
 بشروط مالية مالئمة إىل ةد ما:

 يف املائة؛ 4الفوائد: منخفضة نجبيا  وتااوح بش صفر يف املائة و 

  سنة؛ 40سنوات و 10مدة التجديد: بش 

  سنوات وعشر سنوات.  3فاة اةعفان: بش 

 حتوي  الديون 
عمصصدت ج صصات ماحنصصة ثنائيصصة ك/صصقة إىل ختفيصص  الصصديون التونجصصيةم مصصا سيجصصاهم يف  

 تال ي  ج ود الدولة يف سبي  إعمال ةقوت مواطني ا وتدعيم ا. 
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 إي اليا فرنجا أملانيا
توقيصصصصصصه اتفصصصصصصاقش لتحويصصصصصص  الصصصصصصديون يف 

 م بقيمة إمجاليصة2013و 2012عامي 
 مليون يورو 60بل ت 

  22توقيصصصصه اتفصصصصات حتويصصصص  الصصصصديون يف 
  2016كانون ال/ان/يناير 

 األموال النا صة عصن مراجالصة  ةجاب
فوائصصصصصصصد القصصصصصصصروض الالامصصصصصصصة اةي اليصصصصصصصة 

 (2002)اتفات موقه يف عام 
 حتوي  الديون )قيد التفاوض( اتفات 

تونس لضمان ةرية الوصصول إىل املاللومصات والشصفافية يف وخبصوف التدابق الص اختذرا  -18
إدارة املوارد ال بياليةم خت ت تونس مرةلصة م مصة صصوب امل يصد مصن الشصفافية يف ق صاع الصصناعات 

عقصدا  نف يصا  م مصا  يف البلصد يف إطصار قاعصدة البيانصات املفتوةصة  50االستخراجيةم بنشصر أك/صر مصن 
  لوزارة ال اقة واملناجم.

بالت تونس اال اه الالاملي اجديد حنو شفافية الالقود وانضمت إىل قائمة البلدان الص وات -19
بلصصدا . وسصصُتتي  هصصذه  25نشصصرت كصص  عقودهصصا النف يصصة أو جصص نا  من صصام وهصصي قائمصصة تضصصم أك/صصر مصصن 

فقصا  هلصم )و ا  الالملية للمواطنش حتلي  القواعد املن بقة على استخرا  املوارد ال بيالية الص تالترب ملك
مصصن الدسصصتور( ودعصصم عمليصصة نشصصر الالقصصود يف تصصونس السصصتالادة ال/قصصة وتبديصصد  13ألةكصصام الفصصص  

  ةاالت سون التفاهم بش ن الالقود ا اصة.

 8السؤا    
  من املقرر أن  ري الدولة التونجية إصالةا  لإلدارة الضريبية واةدارة اجمركية: -20

 إصالح اةدارة الضريبية  
تتصصي  اةدارة الضصصريبية للدولصصة مجصصه املصصوارد وختفيصص  عصص ن الضصصريبة عصصن دافالي صصا ينب صصي أن  -21

  ويتو ى اةصالح حتجش فالالية النإام الضرييب وتش يه ا ضوع ال وعي للضريبة.
(م 2014وعمال  بتوصيات "االستشارة الوطنية املوسالة ةصول اجبايصة" )تشصرين ال/صان/نوفمرب  -22

     مجيه ا دمات الضريبية ضمن إدارة ضريبية موةدة.ينب ي أن يتي  اةصالح دم
وبامل/صص م مصصن املتوقصصه أن يتحجصصن التصصصرس يف الضصصرائ  بفضصص  وضصصه نإصصام ماللومصصات يركصص   -23

على دافالي ا. إر سي دو من األسص   التحقص  مصن املاللومصات حبيصت تتحجصن املراقبصة بالقصدر األم/ص . 
يبية بتكصصريس مسالصصة الفالاليصصة والدقصصة واملوثوقيصصةم وهصصي ويجصصم  نإصصام املاللومصصات املتكامصص  لصصإلدارة الضصصر 

باحلصصد مصصن  أيضصصا  ميصص ات ُتشصص اه دافالصصي الضصصرائ  علصصى ا ضصصوع ال صصوعي للضصصريبة. وسيجصصم  رلصص  
 الت رب الضرييب. 

و ري الالم  بالفال  على مكافحة الت صرب الضصرييب بواسص ة تصدابق حمصددة يف قصانون املاليصة  -24
)استالمال اآللة احلاسصبة املجص لةم وإصصدار فصواتق إلكاونيصةم وإنشصان املصصلحة اجبائيصة  2016لالام 

ة للمؤسجات املتوس ة يف تونس الكربى بصفت ا مؤسجة منورجية يف امليدان الضصرييبم ووضصه مدونص
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أل القيات امل نصة(. وتشصكا  تلص  التصدابق   صوات م مصة صصوب تال يص  مكافحصة الت صرب الضصرييب. 
 :بد من ت بي  إجرانات أ رى كاةجرانات التالية م/ال   وال

 الة احلواف  واالمتيازات الضريبية؛ 

 الة الضريبة على القيمة املضافة؛ 

 الة الضرائ  املوظفة للحجابات ا اصة؛ 

  الضريبة اج وية؛الة 

 .سن مدونة ضريبية موةدة 

 حتديت اةدارة اجمركية  
اعتمصصصدت   صصصة حتصصصديت اجمصصصارك التونجصصصيةم وسصصصتُنفَّذ بتبجصصصي  اةجصصصرانات )وإزالصصصة طابال صصصا  -25

املصصادي( وحتجصصش إدارة املخصصاطر وإعصصادة نشصصر ا صصدمات اجمركيصصة وت بيصص    صصة للتصصدري . ومصصن بصصش 
تُنفَّذ يف إطصصار هصصذا الربنصصام  "إزالصصة ال صصابه املصصادي لإلجصصرانات اجمركيصصة" اةجصصرانات الرئيجصصية الصصص سصص

يف املائة مصن األعمصال ب ريقصة إلكاونيصةم مصه ضصمان أمصن املالصامالت  90و 80برجناز ما يااوح بش 
   )طريقة الدفه والتوقيه اةلكاونية( عالوة على احلد من الاا ي  اةدارية.

تبجصصصصي  الضصصصصرائ  اجمركيصصصصة. وعليصصصصه أقصصصصر قصصصصانون املاليصصصصة  أيضصصصصا  ك ويجصصصصتدعي حتصصصصديت اجمصصصصار  -26
نإصصام ةقصصوت مجركيصصة بضصصريبة تالصصادل الصصصفر يف املائصصةم يف ةصصالص املصصواد األوليصصة واملنت صصات  2016 لالصصام

يف املائصصة للمنت صصات  20بصصدي  هلصصا علصصى الصصصاليد اولصصيم و نصصص  املصصصنالة وكصصذل  الت  يصص ات الصصص ال
النجصص  ا اصصصة بالفصصول األربالصصة والالشصصرين األوىل املتاللقصة باملنت صصات ال راعيصصة اجصاه ةم وباحلفصصال علصى 

إىل ةش ا تتام املفاوضات مصه بلصدان االحتصاد األوروا )اتفصات التبصادل احلصر الشصام  واملالمص ( ومنإمصة 
 الت ارة الالاملية.

 2016عصصصام واختصصذت الدولصصصة التونجصصصية يف هصصصذا اةطصصصار تصصصدابق مفصصصصلة يف قصصصانون مي انيصصصة  -27
 2015كصصصصصصانون األول/ديجصصصصصصمرب   29املصصصصصصؤر   104)الرائصصصصصصد الرمسصصصصصصي لل م وريصصصصصصة التونجصصصصصصية( رقصصصصصصم 

 ( )انإر املرف (.3 468و 3 467و 3 145إىل  3 141)الصفحات من 

  2ط  المادة  2الفق ة   
 عدم التمييز

 9السؤا    
االقتصصصادية  عرضصت اموعصة منإمصات اصق ةكوميصة مؤلفصة مصن املنتصدى التونجصي للحقصوت -28

واالجتماعيصصة والشصصبكة األورومتوسصص ية حلقصصوت اةنجصصان وجنصصة اةصصاام احلقصصوت واحلريصصات علصصى الصصس 
 م مشروع قانون ملكافحة "مجيه أشكال التميي ". 2016ة يران/يونيه  14نواب الشال م يف 
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ويتصصصو ى مشصصصروع القصصصانون إل صصصان مجيصصصه أشصصصكال التمييصصص  بصصصش البشصصصر "علصصصى أسصصصاا الالصصصرت  -29
 اللون أو األص  أو الدين أو نوع اجنس".  أو

وعقد مؤمتر صحفي يف مقر الس النواب يف باردو حبضور نصواب ورسسصان اموعصات برملانيصة  -30
 يف انتإار حبت مشروع القانون من قب  الل ان املختصة.

 ويتضصصمن مشصصروع القصصانون عصصددا  مصصن التصصدابق الردعيصصة الواجصص  اختارهصصا يف ةصص  املجصصؤولش -31
 عن أفالال متيي يةم وكذل  تليات حلماية الضحايا. 

 ويتو ى ما يلي: فصال   36ويت ل  مشروع القانون من  -32
 وضه إطار قانون حيمي مجيه ضحايا التميي م طبقا  للدستور التونجي ولالتفاقيات الدولية؛ 

 رمي املتورطش يف أي ممارسة متيي ية ب ية سد ال/ رات القانونية؛  

 إلفالت من الالقاب يف ةالة ك  من تصدر عنه أفالال أو أقوال متيي ية.وضه ةد ل 

وبالتوازي مه ج ود اجمالياتم أُنشئت جنة تباةت دا   وزارة الالالقصات مصه اهليئصات  -33
 الدستورية وا تمصه املصدن وةقصوت اةنجصانم وكلفصت برعصادة النإصر يف الجياسصات والتشصريالات التميي يصة

 يف تونس ورل  بالتالاون مه مجيه اج ات الفاعلة املالنية. 
 واخُتذت تدابق من أج  مكافحة التميي  ضد الفئات األك/ر ةرمانا  ورميشا . -34
مصصصصصن الدسصصصصصتور يصصصصصن  علصصصصصى أن "املصصصصصواطنش واملواطنصصصصصات  21و صصصصصدر اةشصصصصصارة إىل أن الفصصصصصص   -35

 انون من اق متيي ".متجاوون يف احلقوت والواجبات. وهم سوان أمام الق
م شرعت وزارة املرأة واألسصرة وال فولصة يف اختصار إجصرانات لصدعم فئصات 2011ومنذ عام  -36

النجان الضاليفة والن وض  ا. ونإمت برام  تدري  لفائدة النجان الج ينات يف سص ون منوبصة 
الصصص سصص ينة مصصن هصصذه الصصربام  التدريبيصصة  90والكصصاس وسوسصصة وصصصفاقس. واسصصتفادت أك/صصر مصصن 

  تندر  ضمن اتفاقية شراكة مه وزارة الالدل.
إجرانات توعية ودعم نفجي يف إطار شصراكة مصه مجاليصات نشص ة يف هصذا  أيضا  ونإمت  -37

 ا ال. 
وخبصوف مجاعدة األم ات الالازباتم قدمت الوزارة الدعم إىل اجماليصات  صدس تنإصيم  -38

 النفجي االجتماعي. أنش ة لبنان قدرات هؤالن النجان وت ويدهن بالدعم
م عصصصدلت وزارة املصصصرأة 2020-2016ويف إطصصصار صصصصيااة ا  صصصة ا ماسصصصية للتنميصصصة للفصصصاة  -39

واألسصصرة وال فولصصة رسيت صصا فيمصصا يتاللصص  يجصصاعدة النجصصان روات االةتياجصصات ا اصصصة. وعليصصه بصصات 
 إطصصار أةصصد حمصصاور الالمصص  يركصص  علصصى إشصصراك هصصؤالن النجصصان وإدمصصاج ن االقتصصصادي واالجتمصصاعي يف

 هن  متكام  وقائم على املشاركة.
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وخبصوف حتجش ظروس ماليشة نجصان األريصاسم ركص ت الصوزارة الالديصد مصن براا صا علصى  -40
سصصصيما فيمصصصا يتاللصصص   هصصصذه الفئصصصة مصصصن النجصصصان. وبالفالصصص م تالصصصان نجصصصان األريصصصاس مشصصصاك  عديصصصدة ال

 يجتوى احلصول على ا دمات بشىت أنواع ا. 
ومصصة منصصذ سصصنوات علصصى وضصصه اسصصااتي ية لتحجصصش ظصصروس ماليشصصة وهكصصذا عملصصت احلك -41

 نجان األرياسم وهي اسااتي ية تتو ى حتقي  األهداس التالية:
  تنقي  النصوف القانونية التميي ية؛ 

 تال ي  متكش املرأة الريفية من الناةية االقتصادية والن وض بإروس عمل ا؛ 

 ية يف إدارة الشؤون اولية؛التوعية باحلقوت وتال ي  مشاركة املرأة الريف 

 .مكافحة التجرب املدرسي واألمية لدى البنات والشابات يف األرياس 

ويالتمصصد بلصصوه هصصذه األهصصداس علصصى حتجصصش توجيصصه التصصدابق املتخصصذة لفائصصدة هصصؤالن النجصصان  -42
 النية.والاكي  يف اآلن راته على تدعيم الشراكة مه الوزارات املختصة ومنإمات ا تمه املدن امل

 احلصول على التالليم  
راصصم التقصصدم اوصصرز يف اصصال حماربصصة الفقصصر وحتجصصش ظصصروس املاليشصصة وتال يصص  املصصوارد البشصصريةم  -43
تصصصص ال الفصصصصوارت اج ويصصصصة والتباينصصصصات االجتماعيصصصصة قائمصصصصة. ويالصصصص ى رلصصصص  إىل توزيصصصصه ال/صصصصروات اصصصصق  ال

يم عصصالوة علصصى ضصصال  املنصصص م وتالصصرض أضصصال  شصصرائ  الجصصكان لضصصروب مصصن الإلصصم االجتمصصاع
أدان نإصصام تكصصوين رأا املصصال البشصصري. وقصصد بصصات التاللصصيم أةصصد الصصدعائم األساسصصية لتصصونس اجديصصدة 

  الص حترف على أن تكون بلدا  ضامنا  للحقوت.
وهكصصذا متكنصصت تصصونسم بفضصص  اانيصصة التاللصصيم الفالليصصة وت بيصص  التاللصصيم املدرسصصي اةجبصصاري مصصن  -44

بصات مالصدل  رةم من تج ي  مالصدالت مرضصية جصدا  يف هصذا امليصدانم إرسن الجادسة إىل الجادسة عش
يف املائصة مصن امصوع األطفصال البصال ش سصن الجادسصةم ورلص  بالتكصافؤ  100االلتحات باملدارا يناه  

التاللصصصيم األساسصصصي(  بصصصش اجنجصصصش. وبالفالصصص  ارتفصصصه مالصصصدل االلتحصصصات باملصصصدارا هلصصصذه الفئصصصة الالمريصصصة )أي
م 2014/2015يف املائصصصصصصصة يف الفصصصصصصصاة  94.2إىل  2001/2002يف الفصصصصصصصاة  يف املائصصصصصصصة 90.1 مصصصصصصصن
   فارت م م بش اجنجش )انإر املرف  ال/ان(. دون
تقصصدر بصص/من يف سصصبي  توسصصيه ا ري صصة املدرسصصية  و صصدر اةشصصارة إىل أن الدولصصة تبصصذل ج صصودا  ال -45

وتنفَّصصذ سصصنويا    صص  لبنصصان مصصن سصصنة إىل أ صصرى  صصدس ضصصمان وصصصول اجميصصه إىل املدرسصصة؛ إر توضصصه 
مدرسصة  1 499مدرسصة ابتدائيصة و 4 597ويضم البلد ةاليا  املؤسجات التالليمية وريئت ا وتوسيال ا. 

   إعدادية ومال دا  ثانويا  على امتداد اةقليم.
واختذت تصدابق مصصاةبة لضصمان نقص  تالميصذ املنصاط  النائيصة وتيجصق وصصوهلم إىل املؤسجصات  -46

 وتالترب هذه املج لة من الشواا  املتواترة للمشرفش على ق اع التالليم.التالليمية. 
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وتشك  زيادة عصدد امل صاعم املدرسصية الصص تصوفر وجبصة سصا نة أو بصاردة للتالميصذم ال سصيما يف  -47
املنصصصاط  الريفيصصصةم أةصصصد التصصصدابق املتخصصصذة لتشصصص يه األطفصصصال علصصصى ةضصصصور الصصصدروا وضصصصمان مصصصواظبت م 

ا  أن إعصصادة ريئصصة دور ال صصالب وإعصصادة ت هيل صصا ةصص  مصصن احللصصول الداعمصصة للتاللصصيم يف علي صصا. وتبصصش أ صصق 
 املناط  الريفية. 

 25املصصؤر   19مصن القصصانون رقصصم  6وخبصصوف احلصصصول علصصى التاللصيم الالصصا م يجصصم  الفصصص   -48
التمصصصصدة واملتاللصصصص  بصصصصالتالليم الالصصصصا  حلصصصصاملي شصصصص ادة البكالوريصصصصا أو شصصصص ادة أجنبيصصصصة م 2008شصصصصباط/فرباير 

 ومالاس  ا باحلصول على التالليم الالا  ك  حبج  قدراته ومن دون متيي .
يف املائصصةم وهصصي نجصصبة  36.9ويبلصصم مجصصتوى التجصص ي  يف التاللصصيم الالصصا  مصصا يقصصدر بنجصصبة  -49

 سنة )انإر املرف  ال/الت(. 24و 20قريبة من املجتويات الالاملية لفئة األعمار املااوةة بش 

 الرعاية الصحيةاحلصول على   
تشصصرين  30املصصؤر   1634-81تصصن  التشصصريالات والقواعصصد امل بقصصةم وال سصصيما املرسصصوم رقصصم  -50

واملتاللصص  بضصصب  التنإصصيم الالصصام الصصدا لي للمجتشصصفيات واملالاهصصد واملراكصص  املختصصصة  1981ال/صصان/نوفمرب 
الالموميصصصة  صصص  أال  متصصصارا التابالصصصة لصصصوزارة الصصصصحة الالموميصصصةم علصصصى أن مؤسجصصصات االستشصصصفان والصصصصحة 

   متيي  بش املرضى فيما يتص  بالرعاية الصحية. أي
وللتخفي  من ةدة التباينات امللموسة ووضه ةد للتمييص  يف الواقصه الالملصيم اعتمصدت  -51

 وزارة الصحة تدابق  اصة ةعمال احل  يف الصحة بال متيي م ومن ا التالية: 
 ي  التباينات والفوارت بش املناط  يف ميدان طص  تالبئة الجياسات الالامة من أج  تقل

 اال تصاف؛

 ضمان وصول ك  مواطن إىل  دمات الرعاية الصحية الالامة؛ 

 إتاةة ا تبار الكش  عن سرطان ال/دي لنجان املناط  النائية؛ 

 توفق ترتيبات مالقولة لتيجق وصول روي اةعاقات احلجية إىل مؤسجات الرعاية الصحية؛ 

 ات صصصحية دقيقصصة جميصصه املصصواطنش )بواسصص ة التالميمصصات وامللصصصقات وأسصصالي  إتاةصصة ماللومصص
أ صصصرى ...( حبيصصصت يتجصصص  لل ميصصصهم يصصصن فصصصي م أضصصصال  األفصصصرادم احلصصصصول علصصصى املاللومصصصات 

 الالزمة؛

  إنشصصان مراكصص  ومؤسجصصات صصصحية تتصصي  ا ضصصوع ال صصوعي والجصصري ال تبصصارات الكشصص  عصصن
 يدز؛اةصابة بفقوا نق  املناعة البشرية/اة

  تصصصوفق  صصصدمات الصصصصحة املدرسصصصية واجاماليصصصةم الالالجيصصصة من صصصا والوقائيصصصةم جميصصصه التالميصصصذ
وال صصالب دون متييصص  علصصى أسصصاا االنتمصصان اج صصرايف أو ق صصاع النشصصاط ) صصاف أو عصصام( 

  اجنس أو اجنجية. أو

وتُقصصصصدم هصصصصذه ا صصصصدمات علصصصصى مجصصصصتوى مؤسجصصصصات التاللصصصصيم التحضصصصصقي واملدرسصصصصي واجصصصصامالي  -52
   اك  الصحة األساسية وهياك  الصحة الالمومية )ا   ال/ان( ومراك  ال   املدرسي واجامالي.ومر 
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 الوصول إىل الالمالة  
سصصصالت الدولصصصة التونجصصصية إىل الت لصصص  علصصصى الب الصصصةم ال سصصصيما ب الصصصة الشصصصبابم بواسصصصص ة  -53

ملحصول  م ُسص   ارتفصاع2011"برام  تنشي  سصوت الشص  ". ومنصذ أةصدا  كصانون ال/ان/ينصاير 
 يف التد الت الرامية إىل دعم عمالة الشباب. ويض له  ذه التصد الت و/أو ميوهلصا أج ص ة ةكوميصةم
بواس ة إدارارا املالنيةم أو شركان تقنيون وماليون يف إطار سياسصات املجصاعدة اةمنائيصة. ومصن بصش 

 ميصصة وطنيصصة ودوليصصةمهصصؤالن منإمصصات دوليصصة متالصصددة األطصصراس ووكصصاالت تالصصاون ثنصصائي وأج صص ة اصصق ةكو 
 إضافة إىل الق اع ا اف. 

 وتجت دس هذه الربام  والتدابق الشباب كافة بال متيي . -54

 10السؤا    
تشم  الربام  والتدابق الص اعتمدرا الدولة ملكافحة التميي  ضد الفئات األك/ر ةرمانصا   -55

 ورميشا  ما يلي: 
ئالت املالوزة الربنام  الرئيجي لدعم األسصر الفقصقة. يشك  الربنام  الوطد ملجاعدة الالا -56

م وهصصصو ي  صصصي كامصصص  تصصصراب البلصصصد وميصصصن  الالصصصائالت املالصصصوزة 1986واعُتمصصصد هصصصذا الربنصصصام  يف عصصصام 
إعانصات ماليصصة مباشصصرة ويتصي  هلصصا احلصصصول علصصى الرعايصة الصصصحية اانصصا . ويتصو ى الربنصصام  احلصصد مصصن 

لصصي الصصذي شصصرعت تصصونس يف ت بيقصصه يف منتصصص  ال/مانينصصات اآلثصصار الجصصلبية لربنصصام  التالصصدي  اهليك
  عق  فاة اض راب قوي وانالدام استقرار اجتماعي.

تالميصذ األسصر  2007ويف إطار هذا الربنام م تدعم وزارة الشؤون االجتماعية منذ عام  -57
ويف  دينصصصارات شصصص ريا  لكصصص  طفصصص  يف املدرسصصصة 10املالصصصوزة بتصصصوفق إعانصصصات ماليصصصة تكميليصصصة مقصصصدارها 

  دينارا  يناسبة الالودة املدرسية. 30ةدود ثالثة أطفال و
م س   عدد األسر املنتفالة بالربنام  الصوطد ارتفاعصا  هامصا  2011ويف أعقاب ثورة عام  -58
 . وزيصصصد مقصصصدار اةعانصصصاتم2016ألصصص  أسصصصرة يف عصصصام  250إىل  2010ألصصص  أسصصصرة يف عصصصام  135مصصصن 

 دينارا  يف الش ر.  150حبيت باتت اةعانة املباشرة املدفوعة لك  أسرة تبلم ةاليا  
يكصن  ويإ ر ت ور عدد األسصر املنتفالصة حبجص  املنصاط  أن دمص  األسصر الفقصقة يف الربنصام  مل -59

 قائمصصا  علصصى اةنصصصاس. وسصصاليا  إىل تصصدارك األ  صصان املااكمصصة منصصذ سصصنوات فيمصصا يتاللصص  بتحديصصد األسصصر
 عدد األسر املنتفالة بقرابة الضال .  2011املؤهلةم زادت احلكومات املتالاقبة منذ عام 

ومل تصصصن   املجصصصصاعدة املاليصصصة املقدمصصصصة بواسصصصص ة الربنصصصام  الصصصصوطد ةعانصصصة األسصصصصر املالصصصصوزة يف  -60
القضصصصان علصصصى الإلصصصم االجتمصصصاعي والصصصصالوبات الصصصص تالصصصوت احلصصصصول علصصصى وظيفصصصة الئقصصصة وتقلصصصي  

م ةيصصت 2013ليصصة مصصن ةيصصت مجصصتوى الفقصصر. ومل يُقصصيَّم هصصذا الربنصصام  قصص   ةصصىت عصصام التباينصصات او
   ضه لتقييم مرك  البحو  االقتصادية واالجتماعية.

وبالتوازي مه هصذا الربنصام م يُ بص  برنصام  لتصوفق  صدمات الرعايصة الصصحية ب سصالار منخفضصة  -61
 من دفاتر اةعانة ال بية ا انية(.  أل  أسرة رات د   حمدود )الصن  ال/ان 650ملا يالادل 
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وإر تدرك وزارة الشؤون االجتماعية ما يالاي إدما  األسصر املالصوزة مصن  صاوزات ونقص  يف  -62
شفافية إدارة الربنااشم ف ي تالك  ةاليا  علصى إعصداد استقصصان شصام  لألسصر املنتفالصة بالربنصااشم 

ألصص  أسصصرة. ومصصن املتوقصصه أن يفضصصي هصصذا االستقصصصان إىل وضصصه الالناصصصر األساسصصية  900وعصصددها 
 ااتي ية إدما  يف نإم احلماية االجتماعية وإ ضاع املنإومة ةصالح شام . الس

 برام  تنمية املناط   
برنصصصام  التنميصصصة اج ويصصصصة: يتضصصصمن برنصصصصام  التنميصصصة اج ويصصصصة إجصصصرانات تتاللصصصص  علصصصى وجصصصصه  -63

 ا صوف باألش ال اج وية وجوان  أ رى م/  الن وض بالجكن واةمداد املائي والك ربائي. 
يضصصاعفة األجصصور يف ق صصاع األشصص ال اج ويصصةم  2011ويف أعقصصاب قصصرار صصصادر يف عصصام  -64

 ازدادت جاربية هذا الربنام  وبات يش ه املجاعدة. 

 11السؤا    
منذ ال/ورة التونجيةم ةد  ت ور م م يف اال احلريات اجماعيةم ال سيما ةرية التالبق  -65

ةصصص اب الجياسصصصية ومصصصصا إىل رلصصص  ... بيصصصد أن بالصصصصض وةريصصصة تكصصصوين اجماليصصصات وةريصصصصة تكصصصوين األ
األةكصصصام القانونيصصصة القدميصصصة تالرقصصص  ةصصصىت اليصصصوم ةريصصصات فرديصصصة مالينصصصة. وهلصصصذا الجصصصب م أعلصصصن رئصصصيس 
اجم وريصة التونجصية إنشصان جنصة تتصصوىل صصيااة مدونصة للحريصات الفرديصصة تتصو ى منصه أي شصك  مصصن 

 أشكال التميي . 

 12السؤا    
 2014كصصانون ال/ان/ينصصاير   26الدسصصتور التونجصصي اجديصصد املالتمصصد يف  مصصن 48يصصن  الفصصص   -66

   صراةة على أن الدولة حتمي األشخاف روي اةعاقة من أي شك  من أشكال التميي .
 وين ب  مبدأ عدم التميي  على أساا اةعاقة يف امليادين التالية:  -67

 :ة  املشاركة يف االنتخابات 

واملتاللصصصص   2011تب/أاجصصصص س  3املصصصؤر   72-2011مصصصصن املرسصصصوم رقصصصصم  61الفصصصص  
واملتاللص  بانتخصاب  2011أيار/مصايو  10املصؤر   35-2011بتنقي  وإمتام املرسوم رقم 
  ا لس الوطد الت سيجي.

ةصصصددت اةجصصصرانات املتخصصصذة ةتاةصصصة وصصصصول النصصصا بش روي اةعاقصصصة إىل مجيصصصه  
عصن اهليئصة الالليصصا  2011األول/أكتصوبر تشصرين  4االنتخابصات يوجص  القصرار الصصادر يف 

املجصصتقلة لالنتخابصصاتم الصصذي أقصصر تصصدابق تيجصصق ممارسصصة النصصا بش روي اةعاقصصة ةق صصم يف 
 التصويت.
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 اةدما  االجتماعي االقتصادي: 
ُأجنصصصصصص  مشصصصصصصروع توأمصصصصصصة مصصصصصصه االحتصصصصصصاد األوروا )إسصصصصصصبانيا وأملانيصصصصصصا( هدفصصصصصصه إدمصصصصصصا   

(. ومتخض 2014-2011تماعية االقتصادية )األشخاف روي اةعاقة يف احلياة االج
املشصروع عصصن اسصااتي ية وطنيصصة للن صوض باألشصصخاف روي اةعاقصة سصصُتنفذ   صة عمل صصا 

 بالتالاون مه شركان إي اليش. 
 الالمالة: 

 2012ة يران/يونيصصصه  22املصصصؤر   20124يشصصصار يف هصصصذا ا صصصال إىل القصصصانون رقصصصم  
 833-2012 يف الق صصاع الالمصصصومي واملرسصصصوم رقصصصم واملتاللصص  باألةكصصصام االسصصصت/نائية لالنتصصصداب

م ويتاللصص  كال صصا بتوظيصص  األشصصخاف روي اةعاقصصة يف الق صصاع 2012متوز/يوليصصه  20املصصؤر  
 2005تب/أاجصص س  15املصصؤر   83-2005الالصصام باالسصصتناد إىل القصصانون التصصوجي ي رقصصم 

   واملتالل  بالن وض باألشخاف املالوقش ومحايت م.
واملصصصنق  للقصصصانون  2016أيار/مصصصايو  16املصصصؤر   201641وأدى القصصصانون رقصصصم  

  إىل زيادة نجبة توظي  األشخاف روي اةعاقة. 83-2005التوجي ي رقم 
 التالليم: 

شصاملة لألشصخاف روي اةعاقصةم واصدا  2011ادت مجيه املدارا منصذ عصام  
 الربنام  التالليمي  اضالا  ةشراس وزارة التالليم. 

تماعيصصة الصصدعم لألطفصصال روي اةعاقصصة املجصص لش يف وتكفصص  وزارة الشصصؤون االج 
املدارام بواس ة متابالصة متخصصصة وبتصوفق اةعانصات التقنيصة الالزمصة )النإصارات وتالت 

 الجمه والكراسي املتحركةم ...(.
وتقدم املراك  املتخص صة  دمات لألطفال روي اةعاقة املج لش يف املدارا  

الصصصصصذين يواج صصصصصون صصصصصصالوبات يف االنصصصصصدما  يف الوسصصصصص  وتتكفصصصصص  أيضصصصصصا  برعايصصصصصة األطفصصصصصال 
 املدرسي. وتوفر هذه الرعاية من  الل أفرقة متالددة اال تصاصات.

وُوقالصصت اتفاقيصصة ق اعيصصة بصصش اجماليصصات الصصص تنشصص  يف اصصال محايصصة األشصصخاف  
م وال صرض مصن هصذه 2013روي اةعاقة وبدأ الالم   ا منذ ش ر تشرين األول/أكتوبر 

 تنإيم وإعادة هيكلة مراك  التالليم املتخص  والن وض بنوعية  دمارا. االتفاقية هو
 الاتيبات التيجقية املالقولة: 

بة مشصروع منصورجي للتنميصة الشصاملة لل ميصهم يُأجن  يف من قص منوبة ومن ل بورق 
اخُتذت يف إطاره مبادرات لت يئة اوي   صدس حتجصش إمكانيصة وصصول األشصخاف روي 

 اهلياك  الالامة وا اصة.اةعاقة إىل 
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وُوضصصصه يف هصصصذا اةطصصصار دليصصص  بشصصص ن إمكانيصصصة الوصصصصول ) ري صصصة ا صصصدمات الصصصص  
ميكصصصن الوصصصصول إلي صصصا(. وأُعصصصدَّ دليصصص  ت صصصر بشصصص ن مالصصصايق سصصصب  الوصصصصول وُوزاع يف رتلصصص  

 الق اعات الالامة وا اصة.
ا صدمات ووزارة الشؤون االجتماعية بصدد إجناز أش ال ريئة يف أماكن تقصدمي  

االجتماعية يختلص  أصصقاع الصبالد مصن أجص  تيجصق الوصصول إىل تلص  ا صدمات مجيالصا . 
بصصصش رتلصصص  اةدارات الالامصصصة  2016ويف هصصصذا اةطصصصار  صصصري التنجصصصي  منصصصذ بدايصصصة عصصصام 

 لتوعيت ا ب  ية املشاركة يف اج ود الرامية إىل تيجق الوصول إىل  دمارا.

  3المادة   
  جا  والنساء فر الحقوقالمساواة بي  ال

 13السؤا    
م فُتحصصصصت تفصصصصات جديصصصصدة 2014كصصصصانون ال/ان/ينصصصصاير   27بالصصصصد التصصصصصويت علصصصصى دسصصصصتور  -68

الص تجاوي بش النجان والرجصال  46و 34و 21بفض  أةكام قانونية ك/قة نذكر من ا الفصول 
كافحة التميي  والالن  يف احلقوت االجتماعية االقتصادية واحلقوت الجياسيةم إىل جان  تدابق م

 على أساا نوع اجنس. 
   و ري كذل  الالم  على اعتماد قانون شام  ملنه الالن  باملرأة وقماله ومحاية النجان منه. -69
املتاللص  بجصصح   103م اعتمصدت تصصونس املرسصوم رقصصم 2011تشصرين األول/أكتصصوبر  24ويف  -70

لصصصدى تصصصصديق ا علصصصى االتفاقيصصصة الدوليصصصة  1985التحفإصصصات الصصصص قصصصدمت ا احلكومصصصة التونجصصصية يف عصصصام 
وج صصت تصصونس إ  صصارا   2014نيجصصان/أبري   17للقضصصان علصصى مجيصصه أشصصكال التمييصص  ضصصد املصصرأة. ويف 

 ألمش الالام لألمم املتحدة.  ذا الش ن إىل ا
وعلصصى املجصصتوى احلكصصوميم أُنشصصئت منصصذ التجصصالينات هياكصص  ومنإمصصات عديصصدة أضصصفت  -71

 طابالا  مؤسجيا  على مج لة نوع اجنسم ورل  بالتالاون مه وزارة املرأة واألسرة وال فولة.
يصا فيصه القصائم  ونشق يف هذا الجيات إىل أن وزارة املرأةم إر تالم  على مكافحة التمييص م -72

تنقي  ا  ة الوطنية لدم  االعتبصارات اجنجصانية.  2015على نوع اجنسم فقد باشرت يف عام 
م اعُتمصصد مرسصصوم ةكصصومي يتاللصص  برنشصصان الصصس نإصصران يالصص  باملجصصاواة بصصش املصصرأة 2016ويف عصصام 

 والرج  وخيضه ةشراس رئيس احلكومة. 
يف إعصصصصصصصصصداد   صصصصصصصصصة ااسصصصصصصصصصية للتنميصصصصصصصصصة م شصصصصصصصصصرعت احلكومصصصصصصصصصة 2015ويف أوا صصصصصصصصصر عصصصصصصصصصام  -73

. وتكتجصصي هصذه ا  صصة أ يصة كبصصقة لاسصيخ االنتقصصال الصدميقراطي باعتبارهصصا 2020-2016 للفصاة
 ا  ة االسااتي ية األوىل منذ ال/ورة. 
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 وشددت املذكرة التوجي ية هلذه ا  ة على اجوان  التالية:  -74
 جصصان ضصصحايا الالنصص  وتال يصص  إقامصصة وضصصه   صص  تنفيذيصصة مصصن أجصص  تيجصصق دعصصم ومحايصصة الن

 الشبكات والتنجي  بش رتل  اج ات الفاعلة يف هذا ا ال؛ 

 صيااة   ة اتصال شاملة  دس مكافحة الالن  باملرأة؛ 

 استكمال اةطار القانون ري الصلةم وال سيما اعتماد قانون ملنه الالن  باملرأة ومكافحته؛ 

 ياا التباينات واالرتقصان علصى النحصو األم/ص  بفالاليصة دم  الن   اجنجان باعتباره أداة لق
 برام  التنمية وتثارها على حتجش أوضاع النجان؛ 

  إبراز دور النجان الفالال يف ا تمه املدن؛ 

   إجران دراسات تتالل  بإروس النجان وتتي  ف م أوضاع نم ورل  بتال ي  دور مرك  البحصو
 املرأة ومرصده املالد بتكافؤ الفرف بش اجنجش.والدراسات والتوثي  واةعالم ةول 

وةصصددت وزارة املصصرأة واألسصصرة وال فولصصصةم باتبصصاع هنصص  قصصائم علصصصى املشصصاركة )ضصصمن جنت صصصا  -75
 :2020-2016الق اعية املقجمة إىل جان فرعية مواضيالية(م األهداس التالية للفاة 

  سصانة القانونيصة مصه األةكصام الدسصتورية تنقي  األةكام القانونية التميي يصة ب يصة موانمصة الا
 ومه الت امات تونس على الصاليد الدو ؛ 

  تال ي  إنشان املشاريه النجائية واملشاركة يف زيادة نجبة إدما  النجان يف سوت الالم ؛ 

  زيصصادة نجصصبة مشصصاركة النجصصان يف احليصصاة الالامصصة ويف احلكصصم اولصصي وتال يصص  دورهصصن يف امليصصدان
 ؛االجتماعي وال/قايف

  تفالي  حمصاور االسصااتي ية الوطنيصة ملكافحصة الالنص  ضصد املصرأة ورلص  بجصب  من صا اعتمصاد
قصصانون يتاللصص  ينصصه الالنصص  بالنجصصان ومكافحتصصهم وتصصوفق  صصدمات متنوعصصة ومالئمصصة لصصدعم 
النجان يف إطار هن  متكام  ومشاك بش الق اعاتم وتك/يص  أعمصال الصدعوة والتوعيصة 

  ان الالن  اجنجان؛ا تمالية الرامية إىل إل

  دم  نوع اجنس يف الجياسات الالامة والربام  واملي انيصات وتالمصيم االعتبصارات اجنجصانية
 على الصاليدين املرك ي واج وي؛

 املشاركة يف اةدما  االقتصادي واالجتماعي للنجان روات االةتياجات ا اصة؛ 

  سيما يف الوس  الريفي؛مكافحة التجرب املدرسي واألمية لدى البنات والنجان ال 

 تروي  مفاهيم ةقوت املرأة ومباد  املواطنة لدى النجان ال سيما يف الوس  الريفي.  
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 المسائل المتصلة بأحكام طحددة ط  العهد  
  6المادة   

 الحق فر العمل
 14السؤا    

برنااصصا  لصصدعم عمالصصة الشصصباب.  83وجصصود حنصصو  2015كشصصفت دراسصصة ُأجريصصت يف عصصام  -76
وميكصصن تصصصني  هصصذه التصصدابق ضصصمن أربصصه فئصصات مصصن ا صصدمات الراميصصة إىل دعصصم عمالصصة الشصصباب. 
وتوفر الفئة األوىلم وهي فئة "التدري  املؤه "م اموعة واسالة من التدريبات الالةقصة الراميصة إىل 

تصصدري  يف نإصصام التاللصصيم الرمسصصي وكصصذل  اموعصصة مصصن التصصدابق الراميصصة إىل تجصصوية تصصدارك نقصصائ  ال
املشاك  املتصلة بفش  التدري . وترك  الفئة ال/انية على "تش يه إنشان املشصاريه". وهصي تتصو ى 
حتجصصش الفصصرف املتاةصصة ألصصصحاب املشصصاريه الشصصباب بفضصص  طائفصصة مصصن التصصدابق )الصصدعم التصصدرييب 

( ملجاعدرم على إنشان مشاريال م ا اصة. وتقدم الفئة ال/ال/صة " صدمات مجصاعدة والتقد واملا 
علصصصى التوظيصصص " تتضصصصمن تصصصوفق املاللومصصصات واملشصصصورة واملرافقصصصةم وةصصصواف  ماليصصصة ل يصصصادة ال لصصص  علصصصى 
اسصصصتخدام الشصصصباب يف إطصصصار احلصصصرف علصصصى إل صصصان املمارسصصصات التميي يصصصة. وأ صصصقا  تصصصوفر الفئصصصة الرابالصصصة 

 اة/ش عن عم  "إعانات توظي " ووظائ  يف ق اع األش ال الالامة. للشباب الب

 15السؤا    
للم يصصد مصصن التفاصصصي  عصصن مشصصاركة النجصصان يف سصصوت الالمصص  يف رتلصص  ق اعصصات النشصصاط  -77

 .  (انإر املرف  الرابه)االقتصادي 
د الصصوطد وتفيصصد نتصصائ  االستقصصصان الصصوطد املتاللصص  بالجصصكان والالمالصصةم الصصذي أجصصراه املال صص -78

ماليش  3.8م ب ن عدد الجكان النش ش اقتصاديا  يف تونس يفوت 2014لإلةصانات يف عام 
. 2004 يف املائصصصة يف عصصصام 24يف املائصصصة مقابصصص   28.5شصصصخ  وأن نجصصصبة نشصصصاط النجصصصان بل صصصت 

وأن مصصن املتوقصصه  2016وتؤكصصد وزارة املصصرأة واألسصصرة وال فولصصة أن هصصذه النجصصبة ظلصصت ثابتصصة يف عصصام 
م ورلصصص  وفقصصصا  لتوج صصصات ا  صصصة ا ماسصصصية للتنميصصصة 2020يف املائصصصة حبلصصصول عصصصام  35ه نجصصصبة بلصصصو 

. ويتبصصش مصصن هصصذا االستقصصصان أن ثل/صصي النجصصان الالصصامالت ياكصص ن يف ثالثصصة 2016/2020 للفصصاة
 ق اعات رئيجية هي ال راعة والنجي  وا دمات. 

 16السؤا    
األنشصص ة اصصق املنتإمصصة الصصص تشصصك  ممارسصصت ا اصصق القانونيصصة يُقصصصد بالق صصاع اصصق املصصنإم مجيصصه  -79

رربصصصا  مصصصن القواعصصصد الضصصصريبية وتشصصصريالات الالمصصص  والقصصصانون الت صصصاري. وقصصصد يتاللصصص  األمصصصر ب نشصصص ة قانونيصصصة 
يضص له  صا أشصخاف مصر   هلصمم لكن صا تتجصصم خبصصائ  تتصي  تصصنيف ا ضصمن الق صاع اصق املصصنإمم 

عصدم تجصديد االشصااكات االجتماعيصة وعصدم ا ضصوع ةجصرانات م/  عدم دفه الضريبة علصى الصد   و 
 إدارية مالينة.
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ويذكر من بش األسباب األساسية للالم  اصق املصنإم يف تصونس ضصال  وتصقة  لص  الوظصائ   -80
املنإمصصصصة بجصصصصب  ضصصصصال  مالصصصصدل النمصصصصو االقتصصصصصادي والب الصصصصة وعصصصصدم ت بيصصصص  القصصصصانونم وتصصصصدن املجصصصصتوى 

 مرور البلد يرةلة انتقالية وتبالات رل  على املجتوى االقتصادي.التالليمي للالمالم عالوة على 
وخبصصصصصوف التصصصصدابق الصصصصص اختصصصصذرا الدولصصصصة للن صصصصوض بإصصصصروس الالمصصصص  يف رتلصصصص  ق اعصصصصات  -81

النشاطم يا في ا الق اع اق املنإم وال راعةم ميكن التذكق اميصه التال صدات والتوج صات واوتويصات 
. ومصن املتوقصه أن 2013كانون ال/ان/يناير   14قد االجتماعي املوقه يف الواردة يف رتل  حماور الال

يجصصاهم تفاليصص  أةصصد التصصدابق الرئيجصصية يف إرسصصان منصصور  إمنصصائي جديصصد يشصصم  ميصصادين متالصصددةم ورلصص  
 على النحو التا : 

    تنقصصصي  الجياسصصصة الضصصصريبية علصصصى أسصصصاا اةنصصصصاس والشصصصفافيةم والالمصصص  علصصصى ختفيصصص  ضصصص
املصوظفش والفئصات االجتماعيصة الضصاليفة وكصذل  املنشص ت رات اةدارة الشصفافةم الضريبة عصن 

 وضرورة مكافحة الت رب الضرييب؛

  الالم  على انتقال الق اع اق املنإم بصصورة تدر يصة حنصو الق صاع املصنإمم واحلصرف علصى
 تجخق التدري  امل د هلذا ال رض.

التونجصي للشص   واالحتصاد التونجصي للفالةصصة وخبصصوف ق صاع ال راعصةم وقصه االحتصاد الالصام  -82
م اتفاقيصصصة إطاريصصصة مجاعيصصصة تصصصنإم عالقصصصات الالمصصص  يف 2015أيار/مصصصايو  12والصصصصيد البحصصصريم يف 

الق اع ال راعي. وتتو ى هذه االتفاقية دعم ق صاع ال راعصة وضصمان اموعصة مصن احلقصوت للالصاملش 
تم واحلصصصصصول علصصصصى الاقيصصصصاتم ومحايصصصصة يف هصصصذا الق صصصصاع )احلقصصصصوت النقابيصصصصةم والتم/يصصصص  يف املؤسجصصصصا

الصحة والجالمة امل نيتش(. وستفضي هذه االتفاقية إىل توقيه اتفاقيصات ق اعيصة أ صرى سصت ال  
 ق اع ال راعة قادرا  على توفق فرف الالم . 

  7المادة   
 الحق فر ش وط عمل عادلة وطؤاتية

  17السؤا    
 الحد ا دنى لألجور

دىن مضصصصمون ملختلصصص  امل صصصن يف الق اعصصصات اصصصق الفالةيصصصة الصصصص يوجصصصد يف تصصصونس أجصصصر أ -83
تنإم ا الة الش  م وكذل  أجر أدىن فالةي مضمون. وحُيدَّد هذان النوعان من األجور الصدنيا 

 سنة.  18يوج  مراسيم خت  الالمال من اجنجش الذين ال تق  أعمارهم عن 
نش ت الص خيضه نشصاط ا التفاقيصات وال توجد أجور أق  من رل . أما فيما يتالل  بامل -84

مجاعيصصة ق اعيصصة أو اتفاقيصصات ت سيجصصيةم فصصرن األجصصور الصصدنيا املدفوعصصة ال ميكصصن إال أن تكصصون أعلصصى 
من األجر األدىن املضمون ملختل  امل ن يف الق اعات اق الفالةية ا اضالة  لة الش  . كمصا 

أو املؤسجصصات احلكوميصصة( أعلصصى بك/صصق مصصن  أن األجصصور الصصدنيا يف الق صصاع الالصصام )الوظيفصصة الالموميصصة
 األجر األدىن املضمون ملختل  امل ن.
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وت داد األجور الدنيا علصى حنصو م صرد كص  سصنة. وبالفالص م سص   األجصر األدىن املضصمون  -85
. وقصصد ارتفصصصه 2012إىل عصصام  2000يف املائصصة مصصن عصصام  4.1ملختلصص  امل صصن ت صصورا  سصصنويا  نصصاه  

. أما األجر األدىن الفالةي فقد ت ور بنجصبة تكصاد تالصادل 2015 عام يف املائة يف 5.65بنجبة 
بش ةيت ةد  تقري   2012نجبة ت ور األجر األدىن املضمون ملختل  امل ن فيما عدا عام 

 األجصصر اليصصومي للحاصصصلش علصصى األجصصر األدىن املضصصمون ملختلصص  امل صصن والتكلفصصة اليوميصصة للحاصصصلش
 يف املائة(. 30يادة األجر األدىن الفالةي بنجبة على األجر األدىن الفالةي )ز 

يف املائصصة يف الفصصاة  50.81وبل صصت نجصصبة ت صصور األجصصر األدىن املضصصمون ملختلصص  امل صصن  -86
يف املائصصصة  88.28م بينمصصصا ت صصصو ر األجصصصر األدىن الفالةصصصي بنجصصصبة 2015و 2005بصصصش عصصصامي  مصصصا
 الفاة رارا. يف

مصصدى اةصصاام التشصصريالات املتاللقصصة بصصاألجر األدىنم وخبصصصوف الصصصالوبات املتصصصلة برصصصد  -87
سيما يف االقتصاد اق املنإمم ف ي تتلخ  يف كصون رتلص  هيئصات الرقابصةم أال وهصي تفقديصة  ال

الش  م وتفقدية ط  الش  م ومفتشو الصندوت الوطد للضمان االجتمصاعيم ال ميكن صا ت  يصة 
تنوع صصا مصصن ج صصة وتصصردد أصصصحاب الالمصص  يف فئصصات الالمصصال مجيال صصا بصصالنإر إىل طبيالصصة أنشصص ت ا و 

 اةاام اللوائ  االجتماعية من ج ة أ رى.

 صناعة النسيج والمالبس  
يإصصص  هصصصذا الق صصصاع علصصصى رأا ق اعصصصات التصصصصنيه يف تصصصونس مصصصن ةيصصصت عصصصدد الوظصصصائ .  -88

 506م بلصصصصم عصصصصدد املنشصصصص ت املجصصصصتحدثة 2015إىل عصصصصام  2011وعلصصصصى مصصصصدى الفصصصصاة مصصصصن عصصصصام 
منشصص ة تجصصصتخدم  1 769وظيفصصصةم فبلصصم إمجصصصا  عصصدد املنشصصص ت  40 000ة منشصص ت وف صصصرت قرابصص

 موظ م وفقا  آل ر إةصانات صادرة عن وزارة الصناعة.  175 000قرابة 
وخبصوف ظروس الالم  يف هذا الق صاعم  صدر اةشصارة إىل أن الالالقصات امل نيصة ختضصه  -89

لق صصاع النجصصي  واالتفاقيصصة املشصصاكة لصصصناعة التفصصاقيتش مشصصاكتش ق صصاعيتش  صصا االتفاقيصصة املشصصاكة 
املالبصصس املنجصصوجة واجصصاه ة. وتتمتصصه الالصصامالت بصصصفة عامصصة حبقصصوق ن األساسصصية )احلقصصوت النقابيصصة 

 والتم/ي  يف املؤسجات والاقيات واملجاواة يف األجور وإجازة األمومة ...(.
أصصحاب احلقصوتم وفقصا  ويف ةال التالرض حلاد  عم م يجتفيد الضصحايا أو رووهصم مصن  -90

م مصصصن نإصصصام التالصصصويض عصصصن 1994شصصصباط/فرباير  21املصصصؤر   28-94مصصصن القصصصانون رقصصصم  1للفصصصص  
األضصصصرار احلاصصصصلة بجصصصب  ةصصصواد  الشصصص   واألمصصصراض امل نيصصصة. ويف ةصصصال الال صصص  املؤقصصصت النصصصات  عصصصن 

مصصا ةصصاد  عمصص م حيصص  للضصصحية احلصصصول علصصى ارامصصة يوميصصة تالصصادل ثل/صصي األجصصر اليصصومي املالتصصاد م 
 طالت مدة الال  . كذل  يتحم  صاة  الالم  تكلفة يوم الالم  الذي وقه فيه احلاد .

من هذا القانون على أنه حي  للشخ  املصصاب بال ص  دائصم  42وتن  أةكام الفص   -91
يف املائصصصة احلصصصصول علصصصى مالصصصاب. ويف ةصصصال تجصصصب   احلصصصاد  يف وفصصصاة  15تالصصصادل نجصصصبته أو تفصصصوت 

 الالام م ينتفه يالاب الوفاة القرين واألبنان ويف ايا م أصول املتضرر وأعقابه. 



E/C.12/TUN/Q/3/Add.1 

19 GE.16-13107 

 ع النجي م ال سيما ةالة الالامالت يف الق اعماللومات عن ظروس الالم  يف ق ا   
عامص .  250 000يضم ق اع النجي  واملالبس أك/ر مصن ألفصي منشص ة ويجصتخدم حنصو  -92

وُتصن  الوظائ  ضمن أنشص ة من يصة )النجصي م وال ص لم وا ياطصة ...(. ويتجصم الالمص  بصالتكرار 
ملصة تقتصصر علصى النجصان روات الوضصه الشديد ويؤثر ت ثقا  م ما  يف وضه اججم. وتكاد اليصد الالا

االجتمصصصاعي االقتصصصصادي املتصصصدن. واالبصصصا  مصصصا تكصصصون ظصصصروس املاليشصصصة  صصصار  الالمصصص  ظروفصصصا  صصصصالبةم 
حبكصصصم ارتفصصصاع عصصصدد األطفصصصال املالصصصالشم وك/صصصرة األعمصصصال املن ليصصصةم وطصصصول املجصصصافات املق وعصصصة. و صصصة 

ر شصصديد بالصصد الصص وا  وإجنصصاب سصصوت الالمصص  إمجصصاع علصصى اوفصصاض مصصردود النجصصان يف الالمصص  بقصصد يف
ال فصص  األولم وبقصصصدر أشصصصد بالصصصد إجنصصاب أطفصصصال ت صصصرين. ويصصصؤثر رلصص  تصصص ثقا  مباشصصصرا  يف رفصصصاه املصصصرأة 

الالمص  وجصودة ماليشصصت ا بصصفة عامصصة. وُيجص    كصذل  ارتفصصاع م صرد يف عصصدد األمصراض امل نيصصةم  يف
ت يف ق صاع املالبصس بصصفة سيما االض رابات الالضلية والالإميصة الصص تصصي  النجصان الالصامال وال

يف املائصصة(. وقصصد أصصبحت هصصذه االضصص رابات أك/صصر األمصراض امل نيصصة تفشصصيا  يف تصصونس  63 اصصة )
 يف املائة(. 70)

 التدابق املتخذة لتنفيذ االتفاقيات الص صد قت علي ا تونس  
الصصصحة  تتم/صص  التصصدابق املتخصصذة لتنفيصصذ االتفاقيصصات الصصص صصصد قت علي صصا الدولصصة يف اصصال -93

والجصصالمة امل نيتصصش يف إجصصران عمليصصات تفقصصد لإصصروس النإافصصة والصصصحة والجصصالمة يف الالمصص  دا صص  
زيصصارة إىل رتلصص  الق اعصصاتم تالقب صصا  8 000املنشصص ت ا اضصصالة  لصصة الشصص  . و صصري كصص  سصصنة 

ا تقصصارير عصصن أوجصصه القصصصور والنقصصائ  املجصص  لة وتوصصصيات بت بيصص  اللصصوائ  واألةكصصام التشصصريالية يصص
 في ا أةكام االتفاقيات الدولية املصد ت علي ا.

ويف اياب ج ود وتدابق وقائيةم توج ه إىل أصحاب الالم  تنبي ات وحُترر حماضصر رالفصاتم  -94
لكصصصصصن هصصصصصذه اةجصصصصصرانات تإصصصصص  نصصصصصادرةم وال تتالصصصصصدى عشصصصصصرات احلصصصصصاالتم بجصصصصصب  الوضصصصصصه االجتمصصصصصاعي 

لالقوبصصات دون مجصتوى   صورة املخالفصصات االقتصصادي الصصال  الصذي تاليشصصه املنشص ت. وهكصذا تبقصى ا
 فيما يتالل  بالوقاية من املخاطر امل نية. 

 15 000لكصصص   0.42ويصصصنإم أعصصصوان تفقصصصد طصصص  الالمصصص  )الصصصذين ال تت صصصاوز نجصصصبت م  -95
عام ( ةلقات إعالم وتوعية وتدري  لفائدة أعضان جان الصصحة والجصالمة امل نيتصش ويشصاركون 

ووطنيصة بشص ن مواضصيه الوقايصة ا اصصة بق اعصات أو فئصات عمصال  يف تنإيم أنش ة حملية وج ويصة
 أو راطر بالين ا. 

 161ورقصصصم  155وتنإصصصر الدولصصصة يف إمكانصصصات التصصصصدي  علصصصى االتفاقيصصصات الدوليصصصة رقصصصم  -96
يف إطصصصار الن صصصوض بالصصصصحة والجصصصالمة امل نيتصصصشم طبقصصصا  ألةكصصصام الالقصصصد االجتمصصصاعي  187ورقصصصم 
التونجصصصصصصي للصصصصصصصناعة والت صصصصصصارة والصصصصصصصناعات التقليديصصصصصصة واالحتصصصصصصاد الالصصصصصصام  بصصصصصصش الدولصصصصصصة واالحتصصصصصصاد املصصصصصصربم

   للش  . التونجي
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 التالويضات الص يتلقاها الالام  وأسرته يف ةال تالرضه حلاد  عم   
واملتاللص   1994شصباط/فرباير  21املصؤر   28-1994من القانون رقصم  20ين  الفص   -97

 د  الشص   واألمصراض امل نيصة علصى أنصه حيص  لضصحايابنإام التالويض عن األضصرار احلاصصلة بجصب  ةصوا
 ةواد  الش   واألمراض امل نية ما يلي:

 احلصول على الالال  الذي تقتضيه ةالت م الصحية؛ 

 احلصول على تالويضات يومية عن األجور املفقودة؛ 

  يف ةصصصال  ل صصص  احلصصصاد  بالصصصد الشصصصفان ع صصص ا  دائمصصصا  عصصصن الالمصصص م تُ  صصصى عنصصصد الضصصصرورة
األج صص ة املالينصصة أو التقومييصصة الالزمصصة إرا كصصان الال صص  يُصصربر رلصص م ويُقصصدم تالصصويض تكصصالي  

 نقدي يف شك  مالاب يدفه ألفراد األسرة يف ةال وفاة الضحية؛

   عندما ُيجفر احلاد  عصن الوفصاةم يتلقصى أفصراد األسصرة مبل صا  ثابتصا  وةيصدا  لت  يصة تكصالي
 الدفن.

 1995ة يران/يونيصصه  28املصصؤر   56-95قصصم مصصن القصصانون ر  9كصصذل م يصصن  الفصصص   -98
واملتالل  بالنإام ا اف للتالصويض عصن األضصرار احلاصصلة بجصب  ةصواد  الشص   واألمصراض امل نيصة 

 يف الق اع الالمومي على أنه حي  لضحايا ةواد  الش   واألمراض امل نية ما يلي:
 احلصول على الالال  الذي تقتضيه ةالت م الصحية؛ 

 طيلة مدة الال   املؤقت؛ االةتفال باألجور 

  احلصول على تالويض نقدي يف شك  رأا مال أو مالصاب يصدفه ألفصراد األسصرة يف ةصال
 ألةكام هذا القانون؛ا  وفاة الضحيةم ورل  طبق

  ت  يصة تكصالي  األج ص ة املالينصة والتقومييصة الالزمصصة إرا كصان الال ص  الصدائم عصن الالمص  يصصربر
 رل .

يف ةصصصصاالت ةصصصصواد  الالمصصصص م يشصصصصار إىل أن التصصصص مش مصصصصن وخبصصصصصوف التالويضصصصصات املقدمصصصصة  -99
راطر ةواد  الالم  كان مصن أول فصروع الضصمان االجتمصاعي املنشص ة يف تصونس. فقصد أقصرت تصونس 

للتالصصويض عصصن األضصصرار احلاصصصلة بجصصب  ةصصواد  الشصص   واألمصصراض امل نيصصة يف الق صصاع ا صصاف ا  نإامصص
 النإام إىل الصندوت الوطد للضمان االجتماعي. لفائدة الضحايا وأفراد أسرهم. ويال د بردارة هذا

إصصصصالةا  شصصصامال  علصصصى  1994شصصصباط/فرباير  21املصصصؤر   28-94وأد صصص  القصصصانون رقصصصم  -100
نإصصصام التالصصصويض عصصصن األضصصصرار احلاصصصصلة بجصصصب  ةصصصواد  الشصصص   واألمصصصراض امل نيصصصةم ال سصصصيما يف 

 الق اع ا اف. 
صصه ن صصات الت بيصص  حبيصصت بصصات يشصصم  مج -101 يصصه الالمصصال أو مصصن سصصواهم مصصن املجصصتخد مش فقصصد ُوس 

لصصدى أشصصخاف طبياليصصش أو اعتبصصاريش أيصصا  كصصان نصصوع االسصصتخدام وطبيالصصة النشصصاط ووضصصه الالامصص  وكيفيصصة 
 دفه أجرته.
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 على الفئات التالية: أيضا  وين ب  هذا القانون  -102
 املتدربون؛ 

 تاللصصيم مم إرا كصصان ةصصاد   تالميصصذ املالاهصصد التقنيصصة أو امل نيصصةم أيصصا  كصصان ختصصصص م أو مجصصتوى
 الالم  مرتب ا  مباشرة بربام  التالليم أو التدري ؛

  اوت صص ون بجصصب  ةصصواد  وقالصصت بفالصص  أو يف إطصصار أشصص ال عصصادة مصصا يال صصد  صصا إىل اليصصد
 الالاملة يف الج ون؛

 يف أش ال التنمية الوطنية أو اوليةم والالاملون يف ا دمة املن لية. الالاملون 
وين ب  القصانون كصذل  علصى األشصخاف املوفصدين مصن أصصحاب عمل صم يف م مصة أو يف  -103

تصصصدري  يف ا صصصار  باسصصصت/نان احلصصصاالت الصصصص يكصصصون في صصصا احلصصصاد  نامجصصصا  عصصصن أسصصصباب ال عالقصصصة هلصصصا 
يوضوع امل مة أو التدري م وشري ة أال يكونوا مشمولش يف بلد املقصد بنإام تالويضات يالصادل 

 يف هذا القانون أو ال يق  عنه مالئمة.  رل  املنصوف عليه
 وحي  لضحايا ةواد  الالم  ما يلي: -104
  على الالال  الذي تقتضيه ةالت م؛احلصول 

  احلصول على تالويض يومي عن الروات  املفقصودةم وحُيجص  مقصدار رلص  التالصويض علصى
 أساا األجر اليومي الذي كان الضحية يتقاضاه يوم ةدو  االنتكاسة؛

  احلصصصاد  بالصصصد التالصصصايف ع صصص ا  دائمصصصا  عصصصن الالمصصص م تُصصصدفه عنصصصد الضصصصرورة تكلفصصصة  إرا  ل صصص
األج  ة املالينة أو التقوميية الالزمةم ويُدفهم عندما يكون الال   مرب را م تالويض نقدي يف 

 شك  جراية يتلقاها أفراد األسرة يف ةال وفاة الضحية؛

 صا  ثابتصا  وةيصدا  لت  يصة تكصالي  حلاد  عصن الوفصاةم يتلقصى أفصراد األسصرة مبلعندما ُيجفر ا 
 الدفن.

ويف الق صصاع الالصصامم ي  صصصي نإصصام  صصصاف يصصوظفي الدولصصة واجماعصصصات اوليصصة واملؤسجصصصات  -105
احلكوميصصصصة رات ال صصصصابه اةداري املشصصصصاكش يف الصصصصصندوت الصصصصوطد للتقاعصصصصد واحلي صصصصة االجتماعيصصصصةم 

 باست/نان أفراد اجي  وقوات األمن الدا لي. 
 ضحايا ةواد  الالم  ما يلي:وحي  ل -106
  على  دمات اةااثة والالال  الص تقتضي ا ةالت م؛احلصول 

 االةتفال ب جورهم طيلة فاة الال   املؤقت؛ 

  احلصصصول علصصى تالصصويض نقصصدي يف شصصك  رأمسصصال أو مالصصاب يصصدفه ألفصصراد األسصصرة يف ةصصال
 وفاة الضحية؛

 املالينة والتقوميية الالزمة إرا كان الال   الدائم عن الالم  يربر رل . ت  ية تكالي  األج  ة 
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 ويال د بردارة نإام التالويض هذا إىل: -107
  فيما يتص  باحلفال على الرات  وبتدابق اةااثة والرعاية الصحية؛صاة  الالم م 

 لال   الصندوت الوطد للتقاعد واحلي ة االجتماعيةم فيما يتص  بدفه التالويضات عن ا
 .الدائم عن الالم  لفائدة الضحايا أوم يف ةال وفارمم أفراد أسرهم

ويتحم   صاة  الالم  التكالي  املاتبة على هذا النإامم إر يصرد  التالويضصات املدفوعصة  -108
 د للتقاعد واحلي ة االجتماعية.من الصندوت الوط

 18السؤا    
 ائيصصةم  صدر اةشصصارة إىل إنشصان جنصصة مصصن ا لصة اج 226خبصصوف تنقصي  أةكصصام الفصص   -109

ي ا إعادة النإر يف أةكام هذا القانون  دس م وتول  2014مالنية برصالح ا لة اج ائية منذ عام 
 موانمت ا مه األةكام الواردة يف الدستور اجديد على حنو حيام املالايق الدولية.

القصصانون املتاللصص  بالقضصصان علصصى  وعصصالوة علصصى رلصص م مصصا زال مصصن املقصصاح يف إطصصار مشصصروع -110
الالن  ضد املرأةم إعادة النإر يف أةكام هذا الفص  من بصاب احلصرف علصى محايصة النجصان الصال  

 يتالرضن هلذا الالن  اجنجي وإزالة اةتمال إفالت اجان من الالقاب. 

 19السؤا    
ة مصصن التالصصديالت مصصن املقصصرر يف إطصصار إصصصالح الوظيفصصة الالموميصصة التونجصصية إد صصال اموعصص -111

 تشم  أمورا  من ا نإام اةجازات. 

 20السؤا    
 1اسُتاليض عن املناط  االقتصادية احلصرة بفضصانات األنشص ة االقتصصادية يقتضصى الفصص   -112

 .2001متوز/يوليه  17املؤر   76-2001من القانون رقم 
الفضصصصصصانات بصصصصصاحلقوت رارصصصصصا ويتمتصصصصصه التونجصصصصصيون الالصصصصصاملون يف املنشصصصصص ت املوجصصصصصودة يف تلصصصصص   -113

املنصصصوف علي صصا يف التشصصريالات الوطنيصصة باسصصت/نان ةصص  الاسصصيم ومصصا ياتصص  عليصصه مصصن ةقصصوت. وبالفالصص م 
علصى مصا يلصي: "بصصرس  1992تب/أاجص س  3املصؤر   81-92من القانون رقصم  23ين  الفص  

فضصصصان األنشصصص ة النإصصصر عصصصن أي نصصص  رصصصال م تالتصصصرب عقصصصود الشصصص   املربمصصصة بصصصش املؤسجصصصات املتصصصصلة ب
 االقتصادية وأُجرائ ا عقودا  مربمة ألج  مالش م ما كان شكل ا أو مدرا أو صيم تنفيذها".

  8المادة   
 الحقوق النقابية 

 21السؤا    
يتمته النقاا املكل  حبماية تكف  لصه إمكانيصة ختصصي  عصدد مالصش مصن سصاعات عملصه  -114

النقاا املكل  إال يوافقة املدير الالام لتفقدية الشص    ألدان واليته النقابية. كذل  ال ميكن فص 
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مصن وقصت للتصدري  النقصاا.  أيضصا  تفاديا  ألي  اوز من صاة  الالمص . ويجصتفيد املم/ص  النقصاا 
ثال/صصا ( وأةكصصام  169و 166وهصصذه احلمايصصة مكفولصصة باألةكصصام القانونيصصة  لصصة الشصص   )الفصصصالن 

  اعية( واالتفاقية املشاكة اةطارية.اتفاقية مشاكة ق 54االتفاقيات )
عصص  ز  2014كصصانون ال/ان/ينصصاير   26و صصدر اةشصصارة إىل أن الدسصصتور اجديصصد املالتمصصد يف  -115

 منه. 36و 35احلقوت النقابية ب ن أضفى علي ا طابالا  دستوريا  للمرة األوىل يف الفصلش 
املتاللقصصصة يم/لصصي الالمصصال يف املؤسجصصصاتم  135وعقصص  التصصصدي  علصصى االتفاقيصصصة الدوليصصة رقصصم  -116

 صصدس تكييصص   2007نيجصصان/أبري   12املصصؤر   19-2007نُقحصصت الصصة الشصص   يوجصص  القصصانون 
 التشريالات الوطنية مه أةكام االتفاقية الدولية.

وعلصصصى مصصصدى الجصصصنوات ا مصصصس األ صصصقةم أنشصصصئت منإمصصصات نقابيصصصة ك/صصصقة. و صصصة يف الواقصصصه  -117
اصصة بالالمصال هصي: املنإمصة التونجصية للشص  م والكونفدراليصة الالامصة للشص  م اس منإمات كبقة  

واحتاد عمال تونسم واالحتاد الالام التونجي للش  م والراب ة التونجصية للالمصالم وهصي منإمصة ةدي/صة 
 النش ةم ونقابات أساسية عديدة مت/  م نا  مالينة.

نقابيصصصة عنصصصد ت سيجصصص ا سصصصوى تقصصصدمي و صصصدر اةشصصصارة إىل أنصصصه ال ُيشصصصاط مصصصن املنإمصصصات ال -118
نإام صصا الصصدا لي والقائمصصة الكاملصصة لألشصصخاف املكلفصصش بصص ي صصصفة كانصصت برداررصصا أو تجصصيقها. 

 وليس على املنإمات النقابية )من الناةية القانونية( اةباله عن عدد منخرطي ا.

 22السؤا    
الضصواب  املتاللقصة بصاحلقوت  من الدستور التونجي على أن "حيدد القصانون 49ين  الفص   -119

واحلريصصصات املضصصصمونة  صصصذا الدسصصصتور وممارسصصصت ا يصصصا ال ينصصصال مصصصن جوهرهصصصا. وال توضصصصه هصصصذه الضصصصواب  
لضصرورة تقتضصصي ا دولصصة مدنيصصة دميقراطيصة و صصدس محايصصة ةقصصوت ال صقم أو ملقتضصصيات األمصصن الالصصامم  إال

اةصصاام التناسصص  بصصش هصصذه الضصصواب  أو الصصدفاع الصصوطدم أو الصصصحة الالامصصةم أو اآلداب الالامصصةم مصصه 
 وموجبارا. وتتكف   اهليئات القضائية حبماية احلقوت واحلريات من أي انت اك".

مصن هصذا الدسصتورم  36وبنان  عليصهم ال  صوز تقييصد احلقصوت النقابيصةم املكفولصة يف الفصص   -120
 :أعاله 49إال بت بي  الشروط ال/الثة التالية املنصوف علي ا يف الفص  

  ن  قانون؛شرط وجود 

  الشصصصرط املشصصصروع املتم/صصص  يف محايصصصة ةقصصصوت ال صصصق أو املتاللصصص  يقتضصصصيات األمصصصن الالصصصام أو
 الدفاع الوطد أو الصحة الالامة أو اآلداب الالامة؛

 والضرورة.شرط التناس   

و صصصدر اةشصصصارة إىل أن احلكومصصصة التونجصصصية مل ُتصصصصدر ةصصصىت اآلن املرسصصصوم املتاللصصص  بقائمصصصة  -121
ثال/صا  مصن الصة الشص   يصن  علصى ضصب  قائمصة املصصا   381صا  األساسصيةم راصم أن الفصص  امل

 األساسية يرسوم.
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  9المادة   
 الحق فر الضمان االجتماعر

 23السؤا    
وضصالت تصونسم شص هنا يف رلصص  شص ن ُجص  بلصدان الالصصاملم منإومصة محايصة اجتماعيصة تضصصم  -122

الشااكات ور  ا  اق قائم على اشااكاٍت باالسصتناد ر   ضمان اجتماعي قائما  على دفه ا
إىل اموعصصة مصصن بصصرام  املجصصاعدة والصصدعم االجتمصصاعي الراميصصة إىل الن صصوض بإصصروس ماليشصصة فئصصات 

 الجكان املالوزة وحماربة الفقر واهلشاشة واةقصان االجتماعي.
 اشااكات(  ا: ولتونس برنااان رئيجيان للمجاعدة االجتماعية )اق القائمة على -123
  الربنصصصام  الصصصوطد ةعانصصصة الالصصصائالت املالصصصوزةم وهصصصو أةصصصد أوسصصصه الصصصربام  مصصصن ةيصصصت عصصصدد

. وهصصو 1986اج رافيصة. وبصدأ الالمص   صذا الربنصام  يف عصام الجصكان املشصمولش والت  يصة 
يجت دس األسر املالصوزة يصن في صا املجصنون اصق املشصاكش بصصرس إعانصات نقديصة مباشصرة 

دينصصارات لكصص  طفصص   10دينصصارا  يف الشصص ر إضصصافة إىل منحصصٍة مقصصدارها  150علصصى أسصصاا 
 يف املدرسة إىل ةدود ثالثة أطفال؛

 1998ة للالائالت املالوزة أو حمدودة الد  م الذي أُقر يف عصام برنام  الت  ية الصحي .
أسصرٍة يف  235 000الالصال  ا صانم الصص انتفالصت  صا  ويتضمن الربنام  تقدمي ب اقصات

 602 000م وب اقصصصات الالصصصال  بالتالريفصصصة املنخفضصصصةم الصصصص أتاةصصصت لنحصصصو 2014عصصصام 
ة مقابصص  دفصصه اشصصااٍك سصصنوي أسصصرٍة احلصصصول علصصى الالصصال  ال صصيب يف هياكصص  الصصصحة الالامصص

 ثابت زهيد.

 ومُيول هذان الربنااان من مي انية الدولة. -124
وخبصصصصوف تقاعصصصد األشصصصخاف الصصصذين مل يجصصصب  هلصصصم الالمصصص  يف الق صصصاع املصصصنإم أو الصصصذين  -125

عملوا لفاة حمدودةم  در اةشارة إىل أن نإام الضمان االجتماعي التونجي نإام ت  ية م نيصةم 
أن الت  يصصة يخ صص  للضصصمان االجتمصصاعي تصصرتب  ي اولصصة نشصصاط م صصد. ويتمتصصه الالصصاملون مصصا مالنصصاه 

الق صصصصاع اصصصصق املصصصصنإم بت  يصصصصٍة قانونيصصصصة لكصصصصن م ال ينتفالصصصصون يالصصصصاب تقاعصصصصٍد مصصصصن ر صصصص  الضصصصصمان  يف
االجتمصصاعي اةجبصصاري. ومصصه رلصص م ميكصصن لألشصصخاف الصصذين عملصصوا فصصاة حمصصدودة يف الق صصاع اصصق 

سصصصصنةم  60اب شصصصصيخو ة إرا اسصصصصتوفوا شصصصصروطا  مالينصصصصة )أال تت صصصصاوز أعمصصصصارهم املصصصصنإم االنتفصصصصاع يالصصصص
شصص را م وعصصدم م اولصصة نشصصاط  120وإثبصصات دفصصه اشصصااكات فالليصصة أو مصصا يالادهلصصا لفصصاة ال تقصص  عصصن 

 م د  اضه لنإام الضمان االجتماعي(.
ة سصصنة يف ةالصصة فئصصات مالينصص 55سصصنة( إىل  60وميكصصن ختفصصيض شصصرط الجصصن )أال يت صصاوز  -126

 من األشخاف الذين مارسوا أعماال  شاقة أو اق صحية.
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يف املائصصة مصصن متوسصص  الرواتصص  الصصص ختضصصه لالشصصااكات  40ويالصصادل مالصصاب الشصصيخو ة  -127
سصريان    أو ا مس األ قة الص تجب  بصدنوالص تقاضاها املؤمن عليه على مدى الجنوات ال/ال

 احل  يف احلصول على مالاب.
ال الصصصذين دفالصصصوا اشصصصااكات فالليصصصة أو مصصصا يالادهلصصصا علصصصى مصصصدى فصصصاة ال تقصصص  وينتفصصصه الالمصصص -128
سصصنة يالصصاٍب نجصصيب حُيجصص  بصصالرجوع إىل املالصصاب  60شصص را  والصصذين ال تت صصاوز أعمصصارهم  60 عصصن

شصص را  علصصى أسصصاا عصصدد أشصص ر االشصصااكات الصصص  120الصصذي كصصان سيجصصتحقه لصصو اسصصتو  شصصرط 
 ش ر امل لوبة للحصول على هذا املالاب.مجال ا املؤمن عليه بالنجبة إىل عدد األ

شصصص را  فينتفالصصصون بدفالصصصة  60أمصصصا الالمصصصال الصصصذين دفالصصصوا اشصصصااكاٍت علصصصى مصصصدى فصصصاة تقصصص  عصصصن  -129
 وةيدة يالادل مقدارها املبالم املخصومة من أجر املؤمن عليه ألاراض االشااكات يف نإام التقاعد.

رةم يُذكر أن النجان الالامالت ب جٍر وهصن وخبصوف النجان املنش الت برعاية أفراد األس -130
شص را م  120أم ات ل/الثة أبنان على قيد احلياةم الال  ي/بنت دفصه اشصااكات مقبولصة علصى مصدى 

حي  هلن التقاعد دون ا ضوع لشرط الجنم على أن يؤج  التمته يالاب التقاعصد إىل ةصش بلصوه 
 سن ا مجش.

 24السؤا    
ماعي من الناةية القانونية مجيه ق اعصات النشصاط ومالإصم الفئصات ي  ي الضمان االجت -131

االجتماعيصة امل نيصةم إر أقصر علصصى مصدى األعصوام نإمصصا  متنوعصة ي  صذ مضصصموهنا بالصش االعتبصار قصصدرة  
ك  فئة من الالاملش على حتم  االشااكاتم ما يج   علصى تلص  الفئصات الوصصول إىل الضصمان 

 ا امس(.االجتماعي الالام )انإر املرف  
وهكصصصذا فصصصرن ت  يصصصة الضصصصمان االجتمصصصاعي تشصصصصم  مصصصن الناةيصصصة القانونيصصصة مجيصصصه الفئصصصصات  -132

االجتماعيصصصة امل نيصصصةم يصصصن في صصصا األشصصصخاف الالصصصاملون يف االقتصصصصاد اصصصق املصصصنإم وعمصصصال وعصصصامالت 
)نإصصام الالمصصال روي الصصد    2002ا دمصصة املن ليصصة املكفولصصة ت  يصصت م بنإصصام  صصاٍف أُقصصر يف عصصام 

 خفض(. وت  ي برام  املجاعدة االجتماعية تنفة الذكر األشخاف املتشردين.املن
يف املائصة مصن امصوع  83.6ومن الناةية الالمليةم كان الضمان االجتمصاعي ي  صي قرابصة  -133

يف الق صاعش الالصام وا صاف )تقصديرات(م لكصن الت  يصة ال تص ال  2015الجكان النش ش يف عام 
ات رات الصصصد   املصصصنخفض )عمصصصال ال راعصصصة وا دمصصصة املن ليصصصة واألنشصصص ة حمصصصدودة بالنجصصصبة إىل الفئصصص

 الالرضية والالمال املتنقلون ...(.
وةرصا  على حتجش است داس املنتفالش بربام  الدعم واملجصاعدة االجتماعيصة )احلصد مصن  -134

 أ  ان اةدما  واةقصان(م وعلى ةجصن تصدبق نُإصم الضصمان االجتمصاعي  صدس توسصيه الت  يصة
االجتماعيصة الفالليصة حبيصت تشصم  مجيصه فئصات الالصصاملشم يتالصش إد صال إصصالح شصامٍ  علصى نإصصام 
احلمايصصصصصة االجتماعيصصصصصة بصصصصصالتوازي والتكامصصصصص  مصصصصصه مجيصصصصصه اةصصصصصصالةات واملشصصصصصاريه اجاريصصصصصة يف إطصصصصصار 

 اسااتي ية إمنائية متناسقة ومتكاملة على مجيه املجتويات يف فاة ما بالد ال/ورة. 
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منصه الصذي يكفص  ةص  اجميصه يف  38تمصاد الدسصتور اجديصدم وال سصيما الفصص  ويتي  اع -135
بصش احلكومصصة  2013الت  يصة الصصحية واالجتماعيصةم إىل جانص  الالقصصد االجتمصاعي املصربم يف عصام 

وشصصصركائ ا االجتمصصصاعيش تكريجصصصا  لقصصصيم الدميقراطيصصصة والالدالصصصة االجتماعيصصصةم فرصصصصة  سصصصاحنة  لتحجصصصش 
ة االجتماعيصصصة وفالاليت صصصا وكفانرصصصا مصصصن أجصصص  حتقيصصص  تنميصصصة شصصصاملة لل ميصصصه وجاهصصصة منإومصصصة احلمايصصص
 )انإر املرف  الجادا(.

وقصصد أُنشصصئت يف هصصذا الصصصدد جنصصة فرعيصصة ثالثيصصة تالصص  باحلمايصصة االجتماعيصصة وتضصصم مم/لصصش  -136
ي لألطصصراس املوقالصصة للالقصصد االجتمصصاعي )احلكومصصة واالحتصصاد الالصصام التونجصصي للشصص   واالحتصصاد التونجصص

 للصناعة والت ارة والصناعات التقليدية(.
م ويف إطصصصصار رسيصصصصة 2012لالصصصام  202وسصصصاليا  إىل تنفيصصصصذ توصصصصية منإمصصصصة الالمصصصص  الدوليصصصة رقصصصصم  -137

استشصرافية ومتناسصصقٍة لإلدمصصا  االجتمصاعي رصصدس إىل إرسصصان منصصورٍ  للتنميصة املنصصصفة والشصصاملة لل ميصصهم 
أرضصصصصصية وطنيصصصصصة للحمايصصصصصة االجتماعيصصصصصة. وينصصصصصدر    صصصصصدر اةشصصصصصارة إىل اعتمصصصصصاد مشصصصصصروع يتصصصصصو ى إرسصصصصصان

. 2020-2016املشصصروع ضصصمن اوصصاور رات األولويصصة يف   صصة التنميصصة ا ماسصصية لتصصونس للفصصاة  هصصذا
ويرمصصي هصصذا املشصصروع إىل حتقيصص  أهصصداس من صصا ضصصمان د صصٍ  ثابصصت لكصص  مصصواطنم وتصصوفق ت  يصصة شصصاملة 

حصصة الفقصصر واحلصصد مصصن التباينصصات االجتماعيصصة ةصصاالت املصصرضم ومجصصكٍن الئصص  لكصص  أسصصرةم ب يصصة مكاف يف
 بش الفئات امل نية واملناط  واألجيال.

و صصري ةاليصصا  التفكصصق يف موازنصصة الضصصمانات رات األولويصصة الصصص ينب صصي أن توفرهصصا أرضصصية  -138
 احلماية االجتماعية )حمتوى سلة ا دمات املقدمة أفقيا  وعموديا (.

 25السؤا    
ان االجتمصاعي يف تصونس مصن أي شصكٍ  مصن أشصكال التمييص . فاللصى مجصتوى ختلو نإم الضصم -139

 التشريالاتم تتمته النجان باحلقوت رارا الص يتمته  ا الرجال.
وةرصصصصا  علصصصى اسصصصتفادة النجصصصان مصصصن الضصصصمان االجتمصصصاعيم اختصصصذت بالصصصض التصصصدابق بينمصصصا  -140

وضصه اسصااتي ية اتصصال لصاوي   ري الالم  علصى تنفيصذ تصدابق أ صرى. ويُصذكر علصى سصبي  امل/صال 
ثقافة الضمان االجتماعي ال سيما يف الق اع اق املنإم ويف األوساط الريفيةم من  صالل تنإصيم 

يف  أيضصصا  محصصالت توعيصصة وتشصصكي  أفرقصصة اتماليصصة متنقلصصٍة تالصص  بالضصصمان االجتمصصاعي. ومصصن امل مصصه 
القصصد االجتمصصاعيم إجصصران تنقصصي  إطصصار اةصصصالح الشصصام  لصصنإم الضصصمان االجتمصصاعيم املاللصصن يف ال

للتشريالات الجارية ب ية تكيي  النصوف مه  صوصيات النشاط الالرضي للالامالت يف ال راعة 
 وسائر فئات الالمال اق املشمولش بنإام الضمان االجتماعي.

 26السؤا    
م بصصدم  فصصروع التصص مش مصصن املصصرض التابالصصة 2007متوز/يوليصصه  1بصصدأ تفاليصص  اةصصصالح يف  -141

ملختلصصص  نإصصصم الضصصصمان االجتمصصصاعي ضصصصمن نإصصصام موةصصصد جديصصصد يقصصصدم ا صصصدمات رارصصصا إىل مجيصصصه 
املصصؤمن علصصي م وي بصص  علصصي م نجصصبة االشصصااكات رارصصا. ويتصصي  هصصذا النإصصام اجديصصد احلصصصول علصصى 
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 صصصدمات الالصصصال  ا اصصصصةم الصصصص طاملصصصا  اهل صصصا التصصص مش اةجبصصصاري مصصصن املصصصرضم ورلصصص  يف إطصصصار 
ات الصصص تصصنإم الالالقصصات بصصش الصصصندوت الصصوطد للتصص مش مصصن املصصرض ومقصصدمي اموعصصة مصصن االتفاقيصص

 ا دمات يف الق اع ا اف.
ويال د بشؤون الت مش مصن املصرض يف تصونس إىل ا لصس الصوطد للتص مش مصن املصرض الصذي  -142

يكص  أُنشئ يوج  القانون راته والذي يضم مجيه اج ات الفاعلة يف هذا النإام. ويتوىل هصذا اهل
 إجران تقييم دوري للنإام واقااح التدابق التصحيحية الالزمة حلجن إدارته. 

مؤمنصصصا   4 159 350وكصصصان نإصصصام التصصص مش مصصصن املصصصرض يصصصوفر ت  يصصصة صصصصحية ألك/صصصر مصصصن  -143
)عصصصصصاملون ومتقاعصصصصصدون دون ةجصصصصصاب أفصصصصصراد األسصصصصصرة( يصصصصصن  2015علصصصصصي م )تقصصصصصديرات( يف عصصصصصام 

 من الق اع ا اف. 3 084 117الق اع الالام ومؤمنا  علي م من  1 075 233 في م
 وجدير بالذكر أن نإام الت  ية الصحية التونجي يقوم على دعامتش أ ريش متكاملتش  ا:  -144
 املجاعدة ال بية لضالاس احلال؛ 

 .الت  ية الصحية التكميلية الص توفرها شركات الت مش والتالاونيات 
لألشصصخاف املالصصوزين واصصق املصصؤمن علصصي م )عصصال  اصصان وعصصال  وتصصوفر املجصصاعدة  ال بيصصة   -145

 بتكلفة منخفضة( نإم  اصة تديرها وزارة الشؤون االجتماعية.
وتالتصصرب الفئصصات ا اصصصةم م/صص  املجصصنش واألسصصر الفقصصقة رات األطفصصال واملصصصابش بصص مراض  -146

النإصر يف النصصصوف  م منصةم فئصات رات أوليصصة ألاصراض احلصصول علصصى الت  يصة الصصحية. وقصصد أعيصد
 التشريالية رات الصلة  دس ضمان هذا احل  لتل  الفئات.

 ي انية الالال  التامة وفقا  للقانون امل ب . أيضا  وينتفه األشخاف روو اةعاقة  -147
كصذل  ينتفصه ي انيصصة الالصال  واالستشصصفان يف اهلياكص  الصصحية الالامصصة مجيصه األشصصخاف  -148

 ة أو املصابش ب مراض وبائية.املالنيش باحلمالت الوقائي
وتقصصصوم الت  يصصصة الصصصصحية التكميليصصصة علصصصى نإصصصم تالاقديصصصة ت صصصورت علصصصى مصصصدى األعصصصوام لتصصصدارك  -149

نقائ  النإم األساسية. وتدير النإم  التكميلية  شصركات التص مش والتالاونيصات. وت  صي الصنإم التكميليصة 
 ي  الص تقه على عات  املؤمن عليه.ا دمات الص ال ت  ي ا النإم األساسية أو ةصة التكال

وكمصصا ُأشصصق إليصصه تنفصصا م يصصربهن مشصصروع إرسصصان أرضصصية وطنيصصة للحمايصصة االجتماعيصصةم الصصذي  -150
م عصصصن اةرادة 2020-2016ينصصصدر  ضصصصمن اوصصصاور رات األوليصصصة   صصصة التنميصصصة ا ماسصصصية للفصصصاة 

 ت  ية ال بية على املواطنش كافة. القوية واالهتمام ا اف الذي توليه الجل ات الالامة لتالميم ال
وخبصصصوف الت  يصصة الصصصحية للالمصصال املفصصصولش مصصن عمل صصمم تصصو  الدولصصة عنايصصة  اصصصة  -151

هلصصذه الفئصصة مصصن الالمصصال )الالمصصال املفصصصولون ألسصصباب اقتصصصادية أو تكنولوجيصصة أو بجصصب  إاصصالت 
املنصصصوف علي صصا يف مفصصاجئ أو اصصق قصصانون للمنشصص ت الصصص تجصصتخدم م دون اةصصاام اةجصصرانات 

الة الش  ( إر تتي  تليات للحماية االجتماعية من ام يف اال الت  ية الصحيةم االةتفال حب  
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احلصول على الرعاية الصحية على مدى سنة إضافية يا يكف  للالمصال املفصصولش التمتصه بت  يصة 
 دنيا يف انتإار استئناس نشاط م.

االجتمصصاعيم إنشصصان نإصصام تصص مش مصصن الب الصصة بواسصص ة  ومصصن امل مصصهم وفقصصا  ألةكصصام الالقصصد -152
صندوت مجتق  لفائدة الالمال املفصولش من عمل م ألسباب اقتصادية أو تقنية أو الذين فقدوا 
وظيفصصت م ألسصصباب مجصصتقلة عصصن إرادرصصم عقصص  إاصصالت املؤسجصصة بصصصفة مفاجئصصة وهنائيصصة. وسصصُيموَّل 

 حاب الالم  والالمال ومدعوما  من الدولة.هذا النإام متويال  ثالثيا  متجاويا  بش أص

  10المادة   
 حماية ا س ة وا م والطفل

 27السؤا    
علصصصصى اعتمصصصصاد مشصصصصروع قصصصصانون بشصصصص ن الالنصصصص  بالنجصصصصانم  2014 صصصصري الالمصصصص  منصصصصذ عصصصصام  -153

 ويشم  رل :
 ة إعداد دراسصة حتليليصة للاسصانة القانونيصة التونجصية ولالناصصر القصانون الصدو  املتصصلة يجص ل

 منه مجيه أشكال الالن  باملرأة ومحاية النجان من ا؛

 تشكي  جنة تباةت متالددة التخصصات تال  بصيااة مشروع القانون؛ 

 تنإيم سلجلة من املشاورات اج وية؛ 

 تنإيم منتدى ا تمه املدن لالرض الالملية والن   املتصلش بجن هذا القانون؛ 

 انون دا صصص  ا لصصس الصصوطد الت سيجصصصي تنإصصيم ةلقصصة عمصصص  وطنيصصة بشصص ن عمليصصصة سصصن القصص
م ب يصصصصة توعيصصصصة مم/لصصصصي الشصصصال  وتالبئصصصصت م مصصصصن أجصصصص  دعصصصصم 2014تب/أاجصصص س  13 يف

 اعتماد هذا القانون؛

 .صيااة مشروع أول قيد املراجالة واالستكمال 
وتالم  وزارة املرأة واألسرة وال فولة ةاليا  على استكمال هصذا املشصروع ب يصة عرضصه علصى  -154

 الشال  يف أقرب اآلجال.الس نواب 
 و ري إعداد   ة للدعوة والتوعية واالتصال فيما يتالل   ذا القانون. -155
م  در التذكق بص ن التنصازل املجصق  للمالةقصة أو اواكمصة 319و 218وخبصوف الفصلش  -156

ال وجصصصة أو تنفيصصصذ الالقوبصصصة ال ميكصصصن أن يصصصصدر عصصصن مجيصصصه النجصصصان ضصصصحايا الالنصصص  وإمنصصصا عصصصن االبنصصصة أو 
 الضحية فق .

 2014ومصصه رلصص   صصدر اةشصصارة إىل إنشصصان جنصصة تالصص  برصصصالح ا لصصة اج ائيصصة منصصذ عصصام  -157
وتالك  ةاليا  على مراجالة أةكام هذه ا لة ب ية موانمت ا مه أةكام الدستور اجديد يف إطصار 

  اةاام املالايق الدولية.
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مشروع القانون املتالل  يكافحة الالن  بصاملرأة  وعالوة على رل م ما زال يُقاح يف إطار -158
إعادة النإر يف أةكام هاتش املادتش ب ية توفق احلماية للمرأة ضحية الالن  اجنجي ووضه ةصد 

  ةمكانية إفالت املالتدي من الالقاب.
وخبصوف التدابق املتخذة حلماية مجيصه ضصحايا الالنص  مصن الوصصم ومصن ا ضصوع للضص    -159

الضصحية علصى سصح  شصكواها أو قبصول تصدابق الصصل م بوشصر مشصروع ملجصاعدة النجصان  دس مح  
ضصصصحايا الالنصصص  بالتالصصصاون مصصصه الصصصوزارات املالنيصصصة يصصصا في صصصا وزارة الالصصصدل. ويتصصصو ى هصصصذا املشصصصروع حتديصصصد 
بروتوكصصصوالت املجصصصاعدة املتالصصصددة الق اعصصصات بالنجصصصبة إىل كصصص  وزارة مالنيصصصة د اعتمصصصاد اتفاقيصصصة متالصصصددة 

ةقامة شبكات بش هصذه اهلياكص . وقصد بصدأ تنفيصذ هصذا املشصروع علصى أسصاا منصورجي يف  الق اعات
 دائرة بن عروا. 

وال يصصن  القصصانون التونجصصي علصصى تصصدابق أو أوامصصر حلمايصصة النجصصان ضصصحايا الالنصص . بيصصد أن  -160
 مشصصصروع قصصصانون مكافحصصصة الالنصصص  بصصصاملرأة اقصصصاح اعتمصصصاد تصصصدابق مصصصن رلصصص  القبيصصص  لجصصصد هصصصذه ال/ صصصرة

 القانونية.
وتُقدم إةصانات بش ن املالةقات واألةكصام الصصادرة يف قضصايا الالنص  ال وجصي. وُيشصار  -161

إىل أن باست اعة املرأة ضحية الالن  أن حتص  على اجرب يف إطصار دعصوى مدنيصة أو االدعصان بصاحل  
 لجابه(.املدن يف دعوى ج ائية. وقد صدرت أةكام رتلفة يف هذا اال اه )انإر املرف  ا

 28السؤا    
خبصوف ممارسة ال وا  الالريف كوسيلة للتحايص  علصى تالصدد ال وجصاتم  صدر التصذكق بص ن  -162

مصصن الصصة األةصصوال الشخصصصية يصصن  علصصى أن "تالصصدد ال وجصصات ممنصصوع. وكصص  مصصن تصص و   18الفصصص  
 وهصصصصو يف ةالصصصصة ال وجيصصصصة وقبصصصص  فصصصص  عصصصصصمة الصصصص وا  الجصصصصاب  يالاق صصصص  بالجصصصص ن ملصصصصدة عصصصصام وخب يصصصصة

فرنصصصص  أو برةصصصصدى الالقصصصصوبتش ولصصصصو أن الصصصص وا  اجديصصصصد مل يُصصصصربم طبصصصص  أةكصصصصام  240 000 قصصصصدرها
القصصانون. ويالاقصص  بصصنفس الالقوبصصات كصص  مصصن كصصان مت وجصصا  علصصى  صصالس الصصصيم الصصواردة يف القصصانون 

واملتاللصصصص  بتنإصصصصيم  1957تب/أاجصصصص س  1( 1377حمصصصصرم  4)املصصصصؤر  يف  1957لجصصصصنة  3عصصصصدد 
قصصد زوا  ثصاٍن ويجصصتمر علصصى مالاشصصرة زوجصه األول. ويالاقصص  بصصنفس الالقوبصصات احلالصة املدنيصصة ويصصربم ع

ال و  الذي يتالمد إبرام عقد زوا  مه شخ  مجت د س بالالقوبات املقررة بصالفقرتش الجصابقتش. 
 من القانون اجنائي على اجرائم املقررة  ذا الفص ". 53ين ب  الفص   وال

  تب/ 1املصصصصؤر   3-57مصصصصن القصصصصانون  31الفصصصصص  وباليصصصصدا  عصصصصن تالصصصصدد ال وجصصصصاتم يصصصصن   -163
( واملتاللصصص  بتنإصصصيم احلالصصصة املدنيصصصة علصصصى أن "يُصصصربم عقصصصد الصصص وا  1377حمصصصرم  4) 1957أاجصصص س 

بالبالد التونجية أمام عدلش أو أمام ضصاب  احلالصة املدنيصة يحضصر شصاهدين مصن أهص  ال/قصة. ويصربم 
اسصصيش أو القنصصصليش التونجصصيش أو يُصصربم الالقصصد عقصصد زوا  التونجصصيش با صصار  أمصصام األعصصوان الدبلوم

 طب  قوانش البالد الص يتم في ا".
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وبنان عليهم تاتص  علصى انت صاك هصذه املصادة بصربرام زوا  عصريف الالقوبصات املنصصوف علي صا  -164
مصصصصصن القصصصصصانون راتصصصصصه علصصصصصى النحصصصصصو التصصصصصا : "يالتصصصصصرب الصصصصص وا  املصصصصصربم  الفصصصصصا  ألةكصصصصصام  36يف الفصصصصصص  

ه بصصصاطال  ويالاقصصص  ال وجصصصان زيصصصادة علصصصى رلصصص  بالجصصص ن مصصصدة ثالثصصصة أشصصص ر. وإرا أعصصصال 31 الفصصصص 
وقالصصت تتبالصصات ج ائيصصة يقتضصصى أةكصصام الفقصصرة الجصصابقة يقصصه البصصت حبكصصم واةصصد يف اجرميصصة وإب صصال 
الصص وا . وإرا اسصصت ن  أو اسصصتمر ال وجصصان علصصى املالاشصصرة راصصم التصصصري  برب صصال زواج مصصا يالاقبصصان 

 ".بالج ن مدة ستة أش ر
من ا لة اج ائية )إمكانية ختفي  الالقوبات بقرار من القاضصي(  53"وال ين ب  الفص   -165

 على اجرائم املقررة يف هذا الفص ". 
 وصدرت أةكام قضائية طُبقت في ا الالقوبات تنفة الذكر.  -166
مصصصن الصصصة األةصصصوال  5سصصصنةم يصصصن  الفصصصص   18وخبصصصصوف ت بيصصص  شصصصرط الجصصصنم وهصصصي  -167

الشخصية علصى التصا : " ص  أن يكصون كص  مصن الص وجش  لصوا  مصن املوانصه الشصرعية. وزيصادة علصى 
سصصنة كاملصصة ال ميكنصصه أن يصصربم عقصصد زواجصصه. وإبصصرام عقصصد الصص وا   18رلصص  فكصص  مصصن مل يبلصصم من مصصا 
إرن  صصصاف مصصصن احلصصصاكم. وال يال صصصى اةرن املصصصذكور إال ألسصصصباب  دون الجصصصن املقصصصرر يتوقصصص  علصصصى

   قة وللمصلحة الواضحة لل وجش". 
جنصة مالنيصة برصصالح  2014مكررا م شصكلت منصذ عصام  227وخبصوف أةكام الفص   -168

ا لة اج ائيةم وهي تالكص  ةاليصا  علصى إعصادة النإصر يف أةكصام ا لصة ب يصة موانمت صا مصه األةكصام 
 ة يف الدستور اجديد يف إطار اةاام املالايق الدولية. الوارد
وعصصالوة علصصى رلصصص م مصصا زال مقاةصصصا  يف إطصصار مشصصصروع القصصانون املتاللصصص  يكافحصصة الالنصصص   -169

باملرأة إعادة النإر يف أةكام هذا الفص  ةرصا  على محاية النجان ضحايا الالن  اجنجي وإل ان 
 إمكانية إفالت املالتدين من الالقاب. 

واسصصتكملت وزارة الالصصدل مشصصروع القصصانون املتاللصص  يكافحصصة اال صصار بالبشصصر ووافقصصت عليصصه  -170
. وأعربصت جنصة التشصريه الالامصة 2015احلكومة قب  أن يالرض على الصس النصواب يف أوا صر عصام 

التابالة  لس النصواب عصن موافقت صا علصى مشصروع القصانون رهنصا  بتقصدمي بالصض التوضصيحات امل لوبصة 
 وزارة الالدل قب  إةالته إىل ا لس يف جلجة عامة.  إىل

جنصصصة مؤقتصصصة تالصصص  بوضصصصه اوصصصاور  2015كصصصذل  شصصصك لت وزارة الالصصصدل منصصصذ بدايصصصة عصصصام  -171
الكصصربى السصصااتي ية وطنيصصة ملكافحصصة اال صصار بالبشصصر. وتضصصم هصصذه الل نصصة مم/لصصش للصصوزارات املالنيصصة 

م وهصي يف انتإصار املوافقصصة علصى مشصروع القصصانون وكفصانات متالصددة التخصصصصات مصن ا تمصه املصصدن
 املالروض وتشكي  الل نة الوطنية املنصوف علي ا فيه. 
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 29السؤا    
سصصنة علصصى  16تتضصمن أةكصصام الصصة الشص   اسصصت/نانات تتاللصص  بالمصص  األطفصال دون سصصن  -172

 15املصصؤر   62-96املنق حصصة بالقصصانون رقصصم  57و 56و 55النحصصو املنصصصوف عليصصه يف الفصصصول 
 م ورل  على النحو التا : 1996متوز/يوليه 

  (؛55عاما  يف األعمال ال راعية ا فيفة )الفص   13األطفال البال ش قبول 

  عامصا  يف األعمصال ا فيفصة اصق املضصرة بصصحت م  13إمكانية استخدام األطفال البال ش
 (. 56)الفص  

و صصص  اةشصصصارة إىل أن  صصصدمات تفقديصصصة الشصصص   واملصصصصاحلة مل تتلصصص  أي طلصصص  تصصصر ي   -173
السصصتخدام أطفصصال دون الجصصن القانونيصصةم ومل تصصصدر أي تصصر ي  يف هصصذا الصصصدد منصصذ تنقصصي  تلصص  

 2020-2015م علما  أن ا  ة الوطنية ملكافحة عم  األطفال للفاة 1996الفصول يف عام 
   وتنجصصي  األطصصر التشصصريالية واملؤسجصصية" يف اصصال مكافحصصة عمصص  األطفصصالمتصصذكر يف حمورهصصا األول "تال يصص
 باختار اةجرانات التالية: 

   الصصة الشصص   والقصصانون املتاللصص  حبالصصة عمصصال ا دمصصة املن ليصصة ب يصصة سصصد ال/ صصرات الصصص تنقصصي
 سيما يف املشاريه األسرية ال راعية؛ تتي  است الل األطفالم ال

 سن ال/امنة عشرة يف الالم  ا  ر؛ منه استخدام األطفال دون 

    تنقصصي  القصصانون املتاللصص  با دمصصة املن ليصصة واعتمصصاد نصصصوف تتاللصص  بتصصد   متفقصصدي الشصص
 والالاملش يف احلق  االجتماعي؛

 األطفال والشباب املالرضش للخ ر تدابق دعم  
 :إنشان شبكة ملؤسجات احلماية االجتماعية تضم 

 21 مراك  يف طور البنان(؛ 3جتماعي )إضافة إىل مرك ا  للدفاع واةدما  اال 
   حلماية ال فولة؛ مرك ا 

 3 مراك  لإلةاطة والتوجيه االجتماعي )تونس وسوسة وصفاقس(؛ 

 مرك ين حلماية األطفال املالرضش للخ ر )تونس وسيدي بوزيد(؛ 

   ملالةإة األطفال اجاحنش.ا  جتماعياا  مرك 

عي مراكص  هناريصة مكلفصة بالكشص  املبكصر عصن الإصروس ومراك  الدفاع واةدما  االجتما -174
واألوضصصاع الصصص ميكصصن أن تتجصصب  يف االحنصصراس وعصصدم االنصصدما  يف ا تمصصهم كمصصا تجصصاهم يف وضصصه 
نإام لرصصد ومجصه ومالاجصة البيانصات املتاللقصة يختلص  أشصكال عصدم االنصدما  االجتمصاعي وإعصداد 

يف التصصصصص طق  أيضصصصصصا  هم هصصصصصذه املراكصصصصص  دراسصصصصصات متالصصصصصددة التخصصصصصصصات عصصصصصن هصصصصصذه الإصصصصصاهرة. وتجصصصصصا
االجتمصصصصصاعي والابصصصصصوي لألشصصصصصخاف املنحصصصصصرفش أو املالرضصصصصصش   صصصصصر االحنصصصصصراس وتكفصصصصص  متصصصصصابالت م 

 ومجاعدرم بواس ة تدابق مناسبة ةعادة إدماج م يف ا تمه. 
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 20وتشم   دمات هذه املراك  األشخاف املالرضصش للخ صر بصاملال  الصوارد يف الفصص   -175
 محاية ال ف  يف احلاالت التالية:من الة 
 فقدان ال ف  والديه وبقاسه من دون سند عائلي؛ 

 تالرض ال ف  لإل ال والتشرد؛ 

 التقصق البش  واملتواص  يف الابية والرعاية واعتياد سون مالاملة ال ف ؛ 

 است الل ال ف  أو ال فلة جنجيا ؛ 

 من الة محاية ال ف ؛ 19الفص   است الل ال ف  يف اةجرام املنإم باملال  الوارد يف 

 تالرض ال ف  للتجول أو است الله اقتصاديا ؛ 

   األبوين أو من يج ر على رعاية ال ف  عن محايته وتربيته. ع 

االجتمصاعي وإعصادة اةدمصا  األسصري واالجتمصاعي  -وعالوة على تقدمي الدعم النفجي  -176
دما  االجتماعي أك/ر ف ك/ر حنو الالمص  عصن  والابوي وةىت االقتصاديم تت ه مراك  الدفاع واة
 ك/  مه أطفال الشوارعم وتوفر هلم عناية  اصة. 

وتصصؤوي مراكصص  احلمايصصة االجتماعيصصصة األطفصصال املوجصصودين يف أوضصصصاع صصصالبة واملالرضصصش للخ صصصر  -177
 محايصة من الة محاية ال ف م بنان  على إةالة من قضاة األسصرة أو منصدوا 20باملال  الوارد يف الفص  

ال فص م وتجصص ر علصصى تلبيصة اةتياجصصارم األساسصصية ورعصصايت م النفجصية واالجتماعيصصة والصصصحية والتالليميصصةم 
 وتكف  إعادة إدماج م األسري والابوي وامل د يف إطار شراكات مه اج ات املالنية املختلفة. 

ل اجصاحنش الصذين حتصيل م ويال  املركص  االجتمصاعي ملالةإصة األطفصال بص مور من صا إيصوان األطفصا -178
اهليئصصصات القضصصصائية املختصصصصةم وتكليصصص  أ صصصصائيش يف الاللصصصوم االجتماعيصصصة وعلصصصم الصصصنفس والبيصصصصدااوجيا 

 وال   بدراسة شخصيارم ب ية حتديد دوافه احنراف م ومسارم الشخصية وأسالي  إصالة م. 
قريصر يتضصمن تران ا صربانم ورلص  يوافاة اهليئة القضائية املختصة بت أيضا  ويال  هذا املرك   -179

 قب  صدور القرار القضائي. 
وعصصالوة علصصى إنشصصان شصصبكة مؤسجصصية للحمايصصة االجتماعيصصة وتنفيصصذ بصصرام  مكافحصصة الفقصصر  -180

ودعم اةدما  االجتمصاعي والابصوي واالقتصصادي لألشصخاف روي اةعاقصةم تجص ر وزارة الشصؤون 
ة وا تمصصصصه املصصصصدنم علصصصصى تنفيصصصصذ بصصصصرام  عديصصصصدة )انإصصصصر االجتماعيصصصصةم بالتالصصصصاون مصصصصه الصصصصوزارات املالنيصصصص

 ال/امن(.  املرف 

 مكافحة عم  األطفال  
 2020-2016وضالت ا  ة الوطنية ملكافحة عم  األطفال يف تصونس علصى مصدى الفصاة  -181

 صصدس حتجصصش اةملصصام بن صصات عمصص  األطفصصال يف البلصصد وتصصوفق نإصصم وهياكصص  وقصصدرات ملراقبصصة هصصذه 
 . 2020د من ن اق ا بصورة فالالة ودائمة حبلول عام الإاهرة واحل
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 وتتو ى هذه ا  ة حتقي  األهداس االسااتي ية التالية: -182
 تال ي  اةطار التشريالي وت بيقه من أج  حتجش مراقبة عم  األطفال ومنه هذه الإاهرة؛ 

 ضمان التنجي  الوطد؛ 

 حتجش اةملام حبالة عم  األطفال؛ 

 باشرة حلماية األطفال من الالم  ومنه ظاهرة عم  األطفال؛اختار إجرانات م 

  تال يصصص  قصصصدرات التصصصد   والتنجصصصي  لصصصدى املؤسجصصصات الوطنيصصصة ب يصصصة حتجصصصش االسصصصت ابة إىل
 األطفال؛ عم 

  دور التالليم والتدري  امل د يف االست ابة إىل عم  األطفال.  تال ي 

وإر تصصصصصدرك وزارة الشصصصصصباب والرياضصصصصصة اآلثصصصصصار املصصصصصدمرة لإصصصصصاهرة  نيصصصصصد الشصصصصصباب التونجصصصصصيش  -183
وتالبئت م يف اجماعات اةرهابيةم فقد سارعتم منذ ظ ور البوادر األوىل هلذه اآلفصةم إىل صصيااة 

 برنام  للتد   الالاج . 
الستقصصصصان ويجصصصت   هصصصذا الربنصصصام  مجيصصصه البيانصصصات املجصصصتقاة مصصصن مؤسجصصصات اةةصصصصان وا -184

خل(م ويالمص  علصى تالبئصة مجيصه اج صات إ )املال د الوطد لإلةصصانم واملرصصد الصوطد للشصبابم ...
الفاعلة الوطنية والدوليةم وختصي  الوسائ  الالزمة لصيااة اسصااتي ية وطنيصة ملكافحصة اةرهصاب 

 يشاركة اهليئات احلكومية وا تمه املدن واملنإمات اق احلكومية والشباب أنفج م. 
نصصصوان "حنصصصن الشصصصباب محصصصاة احلمصصصى" واعتمصصصدت وزارة الشصصصباب والرياضصصصة برنااصصصا  وطنيصصصا  بال -185

 يتو ى حتقي  األهداس التالية:
 توعية الشباب  ا ة رتل  ا  ابات اورضة على احلقد وكره األجان  والالن ؛ 

 تال ي  قدرات الشباب من ةيت ال عامة وتقدير الذات وتقدير صفة الشاب؛ 

 ؛ت ويد الشباب باألدوات الالزمة لكش  ا  اب اج ادي ومالارضته 

 تال ي  روح الوطنية لدى الشباب وحتجش اندماج م يف ا تمه؛ 

  .تش يه انضمام الشباب إىل ا تمه املدن 
 وتتضمن   ة الوزارة الربام  ال/الثة اوددة التالية:  -186
   شصاب  30 000الربنام  الوطد "سفران شباب من أج  الوطن" الذي يتو ى تصدري

الريفيصصة واحلصصوض املن مصصي وبيئصصات حمرومصصة أ صصرى يف اصصال األةيصصان الشصصالبية واملنصصاط  مصصن 
خل. ويتصوىل هصؤالن الشصباب ةاليصا  تصدري  إالقيادة واةشراس وثقافة الجلم والتواص  ... 

 املنش ش الذين يؤدون دور الوساطة يف نشر ثقافة الجلم؛

 الربنصصام  الصصوطد "رياضصصيون شصصباب مصصن أجصص  الصصوطن" الصصذي يتصصو ى اسصصت الل املباريصصات 
الرياضصصصصية يف إطصصصصار ب ولصصصصة وطنيصصصصة ترمصصصصي إىل توعيصصصصة املشصصصصاركش الشصصصصباب يخصصصصاطر الفكصصصصر 

 املت رس والتالبئة اج ادية؛
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  الربنصصصام  الصصصوطد "صصصصحفيون شصصصباب مصصصن أجصصص  الصصصوطن" الصصصذي يجصصصالى إىل تنإصصصيم محلصصصة
إعالميصصصصصة كبصصصصصقة ملكافحصصصصصة اةرهصصصصصاب بواسصصصصص ة اةراعصصصصصات اةلكاونيصصصصصة ومواقصصصصصه اةنانصصصصصت 

 جمالية البصرية دا   املؤسجات واجماليات الشبابية.ال واملنت ات

 3.5ماليصصصش دينصصصار أي مصصصا يالصصصادل  7وُ صصصصصت ةجنصصصاز هصصصذه ا  صصصة مي انيصصصة مقصصصدارها  -187
مليصصصون دوالرم إضصصصافة  إىل ةصصصصة الربنصصصام  ا صصصاف بالشصصصباب يف املي انيصصصة الجصصصنوية لصصصوزارة الشصصصباب 

 .2016والرياضة لالام 

  11المادة   
 طعيشة الئق الحق فر طستوى

 30السؤا    
 تض له احلكومة يتابالة يومية هلذه الربام م بيد أنه ال توجد تلية مراقبة مجتقلة لتنفيذها. -188

  31السؤا    
 اإلطداد بمياه الش ب

ختتلصص  مصصصادر إنتصصا  ميصصاه الشصصرب مصصن من قصصة إىل أ صصرى حبجصص  ا صصصائ  اج رافيصصة  -189
 على ت ور اةتياجات املياه يف ك  من قة. أيضا  واملنا ية. وتالتمد تل  املصادر 

 أسالي  اةمداد حبج  املناط   

 تونس الكربى:  
رب تليب من قة تونس الكربى اةتياجارا املائية باألساا من ميصاه الشصمال الصص تصصل ا عص -190

 د ي كجاب وبد م ق.الوطن القبلي وس -قنال اردة 
 -مرك  ملالاجصة وختص ين امليصاه املت تيصة مصن قنصال اصردة ويوجد على مشارس تونس ال ربية  -191

 الوطن القبلي وسد كج ابم ويتالل  األمر يرك  ادير القلة.
ليصصا يف ال/انيصصة.  5 400وحُتصصوَّل امليصصاه املنت صصة إىل   انصصات تصصونس الكصصربى بتصصدف  سصصرعته  -192

ص ُتضصخ عصرب أنبصوب ميصاه سصد وتنضاس إىل رل  املياه املنت صة يف حم صة فرنانصة )واليصة جندوبصة( الص
 ليا يف ال/انية. 300بد م ق بتدف  سرعته 

 بن رت  
تت ود هذه املن قة من مائدة املياه اجوفية ملاطر وحم ة مالاجة مياه جومش وس نان الص  -193

 ليا يف ال/انية. 1 500تفوت طاقة إنتاج ا 
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 الوطن القبلي والجاة  وصفاقس  
طن القبلي والجصاة  وصصفاقس مصن ميصاه الشصمال الصص تصصل ا عصرب قنصال تت ود مناط  الو  -194
 من املصادر التالية: أيضا  الوطن القبلي. وتت ود من قتا الجاة  وصفاقس  -اردة 
 مائدة املياه اجوفية الالميقة للققوان؛ 

 مائدة املياه اجوفية الالميقة جلمة وسبي لة وةاج  الاليون؛ 

 .املوارد اولية 

 اجنوب الشرقي من قة  
تتصص ود هصصذه املن قصصة الصصص تضصصم واليصصص مصصدنش وت صصاوين يصصوارد حمليصصة وكصصذل  بامليصصاه املت تيصصة  -195

مصا مكالص   30 000من حم ص حتلية املياه يف جربة وجرجيس الص يبلم إمجصا  طاقصة إنتاج مصا 
 يف اليوم.

 قابس  
( باألسصصصاا مصصصن حم صصصة حتليصصصة امليصصصاه تتصص ود من قصصصة قصصصابس )قصصصابس وامل ويصصصة واحلام صصصة ووررس -196

 ما مكال  يف اليوم. 34 000والص تبلم طاقة إنتاج ا اليومية  1995املنش ة يف عام 
وسيجصصم  إمجصصا  إنتصصا  حم صصة قصصابس بتلبيصصة اةتياجصصات املن قصصة مصصن املصصان الصصصا  للشصصرب  -197

 ارام يف الليا. 1.5يلوةة ال تت اوز  2021ةىت هناية عام 

 ملياهمالاجة ا  
 تالاجل املياه ا ام ب سالي  في يوكيميائية. -198
 ومتر املياه ا ام يراة  املالاجة التالية: التخ/ق واحلوصبة د الاسي  والاشي  د التالقيم. -199

 التخ/ق واحلوصبة  
تضصصاس مصصادة سصصولفات األلصصومش ومصصادة ر/صصرة بكميصصات حُتصصدد حبجصص  درجصصة عكصصر امليصصاه  -200

ان  علصصى ا تبصصارات ةوصصصبة  ري صصا رتصصرب مراقبصصة حم صصات املالاجصصة. وتجصصم  إضصصافة مصصصادة ا صصام وبنصص
 حموصبة كمادة البولييلكاوليت بتحوي  األججام الالالقة إىل ندس لتيجق ترسيب ا.

 الاسي   
 هذه مرةلة مجه األججام الالالقة وتركي  الوة  وإزالته. -201

 الاشي   
يصاه عصرب مرشصحات رمليصة حتتصبس األججصام اصق املاسصبة وال حالص  يف هذه املرةلة متر امل -202

واألةيان الدقيقة. وتُ ج  املرشحات الرملية بالتيار املالاكس الصادر عن املضخات وأج  ة تال ي  
 الضخ اهلوائي.
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 املالاجة التكميلية عند الضرورة  
 ة احلموضة.يف ةالة عجر املياهم ُيضاس اجق أو اجق امل ف  لتالدي  درج -203
 وُيجتالم  الكربون املنش  المتصاف ال الم الكريه أو الرائحة الكري ة. -204

 الكلورة  
يف هصصذه املرةلصصة ُتضصصاس كميصصات مصصن مصصادة الكلصصور يف أثنصصان املالاجصصةم مصصا يُتصصي  إزالصصة املصصواد  -205

 الالضصصصوية ومينصصصه تفشصصصي ال حالصصص م فتجصصص   بصصصذل  عمليصصصة املالاجصصصة ويتجصصص  احلفصصصال علصصصى نإافصصصة
 او ات.

 مرةلة ما بالد الكلورة )التالقيم الن ائي(  
تجصم  إضصصافة الكميصات امل/لصصى مصن مصصان اجافيص  برزالصصة األةيصان الدقيقصصة املتبقيصة ومنصصه أي  -206

 تلو  حمتم  يف الشبكة من حم ات إنتا  امليصاه إىل ةنفيصة املجصت ل . وتالصدَّل كميصة مصان اجافيص 
 الالزمة بصورة تلقائية حبج  كمية املياه وسرعة تدفق ا.

 املراقبة الصحية للمياه  
يف رتصصربات  عينصصة مصصن امليصصاه لتحاليصص  بكايولوجيصصة 55 886م  ضصصالت 2013يف عصصام  -207

يف املائة من ا. وهكذا فقد كانت نتائ   98.5الشركة الوطنية الست الل وتوزيه املياه وثبت نقان 
 تل  التحالي  م ابقة للمالايق التونجية ولتوصيات منإمة الصحة الالاملية.

 وبالتوازي مه رل م  ري شركة املياه حتالي  في يائية وكيميائية للمياه املوزعة. -208
وعصصالوة  علصصى املراقبصصة الذاتيصصة مصصن شصصركة امليصصاهم  صصري مصصصا  وزارة الصصصحة الالامصصة حتاليصص   -209

بكايولوجيصصصة للميصصصاه املوزعصصصة يف املنصصصاط  الباليصصصدة عصصصن رتصصصربات شصصصركة امليصصصاهم ورلصصص  طبقصصصا  لالتفاقيصصصة 
 املوقالة بش ال رفش )انإر املرف  احلادي عشر(.

 2013 2008 2005 الصن 
 55 886 47 964 52 884 امل  ورةعدد الالينات 

 ٪1.5 ٪1.3 ٪1.7  التلو  ةاالت نجبة
 21 22 28 املشاكش من أل  لك  الالينات عدد

 32السؤا    
وضصصالت احلكومصصة التونجصصية برنااصصا   اصصصا  باملجصصاكن االجتماعيصصة لضصصمان ةصصصول مجيصصه  -210

 املواطنش على سكن الئ  وميجور التكلفة.
واليصصصصة القصصصصصرين مشصصصصروع منصصصصورجي لألراضصصصصي االجتماعيصصصصة  صصصصدس ريئصصصصة وقصصصصد ان لصصصص  يف  -211
 مجكنا . 570 حنو
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 وتالوت تقدم هذا الربنام  صالوبات ومشاك  إدارية وقانونية وعقارية. -212
وةصصدة سصصكنية  30 000 صصدس بنصصان  2012وقصصد بصصدأ تنفيصصذ الربنصصام  بالفالصص  يف عصصام  -213

 عن أكوا (. مجكن لالستالاضة 10 000مجكن جديد و 20 000)
مجصصصكن اجتمصصصصاعي  50 000( بلصصصوه 2016/2020وتتوقصصصه   صصصة ااسصصصية جديصصصصدة ) -214
 وةدة سكنية يف الجنة. 10 000يالدل 

 33السؤا    
سصصصاليا  إىل الن صصصوض بإصصصروس املاليشصصصة يف الجصصص ون ومكافحصصصة االكتإصصصال دا ل صصصام تالمصصص   -215

 بلوه األهداس التالية:وزارة الالدلم بدعم ج ات ماحنة أوروبية وشركان ت رين على 
  حتجصصش البنيصصة األساسصصية لجصص ون مالينصصة ال سصصيما سصص ن مرنصصات وسصص ن بصصر  الالصصامري وسصص ن

 املنجتق؛

  تش يه ت بي  الالقوبات البديلة الجارية وخباصة إسدان ا دمات للمصلحة الالامة والتالويض
 اج ائي؛

  بديلصة أ صرى )م/ص  املراقبصة تنقي  النصوف اج ائية الجارية بالد النإر يف إضافة عقوبصات
 اةلكاونية( وتقلي  مدة عقوبات مالينة  اصة فيما يتالل  باست الك املخدرات.

 34السؤا    
أعدت وزارة الالدل مشروع قانون بش ن الل ونم ورل  بتشاور وثي  مه مم/لي املفوضصية  -216

النيصة مصن ا تمصه املصدن مه رتل  اج صات امل أيضا  الجامية حلقوت اةنجان. ونوق  هذا املشروع 
واةدارات احلكوميةم وهصو قيصد االسصتكمال يف وزارة الالصدل قبص  عرضصه يف وقصت قريص  جصدا  علصى 

 احلكومة كي تواف  عليه.
ويف انتإار اعتماد هذا القانونم تكتفي الدولة التونجية بت بي  االتفاقيات الدوليصة رات  -217

ا اصصصة بوضصصه الالجئصصش الصصص ُصصصد ت علي صصا باملرسصصوم  1951متوز/يوليصصه  28الصصصلةم م/صص  اتفاقيصصة 
ا صصصصصصاف بوضصصصصصصه  1967كصصصصصصانون ال/ان/ينصصصصصصاير   31م وبروتوكصصصصصصول 1955ة يران/يونيصصصصصصه  2املصصصصصصؤر  

م واتفاقيصصة 1968متوز/يوليصصه  29املصصؤر   26-1968الالجئصصش الصصذي ُصصصد ت عليصصه بالقصصانون رقصصم 
والص حتكصم املإصاهر ا اصصة  1969مرب أيلول/سبت 10منإمة الوةدة األفريقية الص اعُتمدت يف 

  أيلصصصول/ 2املصصؤر   77-1989يشصصكالت الالجئصصش يف أفريقيصصصا كمصصا ُصصصصد ت علي صصا بالقصصانون رقصصصم 
 . 1989سبتمرب 
علصى اتفصات التالصاون بصش ةكومصة اجم وريصة  92-2011وصد قت الدولة باملرسصوم رقصم  -218

الجئصش فيمصا يتاللص  برنشصان مكتص  للمفوضصية التونجية ومفوضية األمم املتحدة الجامية لشصؤون ال
 يف تونس. 
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ويُصصصذكر أن عمليصصصة اسصصصتقبال الالجئصصصش ومصصصنح م تصصصصاري  إقامصصصة يف الصصصااب التونجصصصي ت/صصصق  -219
مشصصصاك  مصصصن الناةيصصصة الالمليصصصةم بصصصالنإر إىل لصصص وم حتديصصصد اهلويصصصة الكاملصصصة لالجئصصصش وأ صصصذ بصصصصمارم 

رانات  اصصصصة تصصصرتب  بتشصصصكي  الل صصصان التقنيصصصة مراعصصصاة للضصصصرورات األمنيصصصةم مصصصا يفصصصرض اعتمصصصاد إجصصص
والتنجي  بش رتلص  اهلياكص  واملنإمصات املالنيصةم ملصا كصان أالص  الالجئصش يت ن بصون اةفصصاح عصن 

 هويت م وإع ان بصمارم والتالاون مه الجل ات املختصة.
ظفي مراقبصة ومتنه التشصريالات اج ائيصة واللصوائ  اةداريصة املالتمصدة يف تصونس  صذا الشص ن مصو  -220

احلدود من استالمال األسصلحة الناريصة والرصصاف امل صاطي والقنابص  املجصيلة للصدموع لصصد  موجصات 
من ا لة اج ائية من املوظفش الالمصوميش واصقهم  143اهل رة اق الشرعيةم كما يقتضي الفص  

يصصرفض إااثصصة األشصصخاف املالر ضصصش للخ صصرم علصصى أن يالاقصص  بالجصص ن وب رامصصات ماليصصة كصص  مصصن 
 اةااثة أو يتخارل في ا.

ووضالت تونس اسااتي ية وطنية لل  رة باتباع هن  قائم على املشاركة والتواف  واةصاام  -221
ةقصصصصوت اةنجصصصصان. وتاليصصصصد هصصصصذه االسصصصصااتي ية ت كيصصصصد اوصصصصاور الرئيجصصصصية لجياسصصصصة اهل صصصصرة ت صصصصذة يف 

مضصصيفا  يف الفصصاة األ صصقةم  االعتبصصار الفصصرف املجصصت دة والتحصصديات الناشصصئة إر اصصدت تصصونس بلصصدا  
  .2011سيما يف أعقاب ثورة عام  ال

 واواور الرئيجية هلذه االسااتي ية هي التالية: -222
   احلوكمة الرشيدة يف تدبق شؤون اهل رة؛تال ي 

  ضصصصصمان ةقصصصصوت امل صصصصاجرين التونجصصصصيش ومصصصصصاحل م وتوطيصصصصد الصصصصصالت بيصصصصن م وصصصصصالرم
 بتونس؛

 االقتصصصصصصادية علصصصصصى املجصصصصصتوى اولصصصصصي  -تنميصصصصصة االجتماعيصصصصصة تصصصصصدعيم مجصصصصصا ة اهل صصصصصرة يف ال
 واج وي والوطد؛

 تش يه ه رة التونجيش الشرعية ومنه اهل رة اق الشرعية؛ 

  محايصصصة امل صصصاجرين األجانصصص  وملتمجصصصي الل صصصون يف تصصصونس. ويتاللصصص  هصصصذا اوصصصور ا صصصامس
اج م يف باعتمصصصصاد تصصصصدابق تشصصصصريالية ومؤسجصصصصية مصصصصن أجصصصص  تال يصصصص  ةقصصصصوت امل صصصصاجرين وإدمصصصص

 االقتصادي واالجتماعي الوطد. النجي 
وة  الل ونم وإن كان جديدا  ومفتقرا  إىل سند قصانون مت صورم ةص  حممصي بالدسصتور اجديصد  -223

منصه متاشصيا  مصه أةكصام االتفاقيصات  26لل م ورية ال/انية الذي كف  ةص  الل صون الجياسصي يف الفصص  
وهلصا ا اصصة بوضصه الالجئصش وبروتوك 1951الدولية الصص صصد قت علي صا تصونسم وال سصيما اتفاقيصة عصام 

يف سصصصصيات اةصصصصاام ةقصصصصوت اةنجصصصصان )التشصصصصبت بصصصصالقيم اةنجصصصصانية  أيضصصصصا  . وينصصصصدر  رلصصصص  1967لالصصصصام 
 (.2014من ديباجة دستور عام  3وباملباد  الالاملية الجامية حلقوت اةنجان: الفقرة 



E/C.12/TUN/Q/3/Add.1 

39 GE.16-13107 

م اضصص ُرت تصصونس إىل مواج صصة 1956وللمصصرة األوىل منصصذ أزمصصة الالجئصصش اج ائصصريش يف عصصام  -224
. وراصصصصم القصصصصدرات وا صصصصربة 2011م للجصصصصكان املشصصصصردين بجصصصصب  النصصصص اع يف ليبيصصصصا يف عصصصصام تصصصصدف  عصصصصار 

اوصصصدودةم اكتجصصصبت الجصصصل ات التونجصصصية )احلصصصرا الصصصوطد واحلمايصصصة املدنيصصصة واجصصصي  وةصصصرا احلصصصدود 
إىل رل (  ربة م مصة وطصورت قصدرارا ومالارف صا بفضص  املاللومصات واقهصا مصن األنشص ة املنفصذة  وما

ل  منإمات األمم املتحدة واملنإمة الدولية لل  رة واملنإمات الدوليصة اصق احلكوميصة بدعم من رت
 اهلالل األمحر. -وهيئة الصلي  األمحر 

وحتإى تونس  يكص  إداري مت صور وي تمصه مصدن قصوي. ويجص   اهلصالل األمحصر ةضصوره  -225
لصى طائفصة واسصالة مصن املت صوعش يف مالإم اجماعات اولية بواسص ة شصبكة مصن املراكص  اوليصة تقصوم ع

إىل جانصص  املصصوظفشم فقصصد جنصص  يف تصصدبق شصصؤون الالجئصصش وامل صصاجرين برنشصصان رصصيم شوشصصة بصصالقرب 
من رأا جدير. وتوى املخيم باألسصاا م صاجرين وملتمجصي جصون اسصتفادوا مصن مجصاعدة اجتماعيصة 

 وصحية ونفجية جيدة. 
الصصدد كبصصق مصصن الالجئصصش الليبيصصشم حبكصصم الصصصالت ووف صصر ا تمصصه اولصصي التونجصصي الجصصكن ل -226

 التارخيية والالائلية القوية بش الشالبش. 
 وأُال  ريم شوشة باليد رةي  أالبية امل اجرين والالجئش.  -227
بيد أن التالام  مه ظاهرة من هذا القبيص  يقتضصي تكصريس هصذا احلص  الدسصتوري يف النصصوف  -228

تمجصي الل صون وواجبصارم. ويف هصذا الصصددم تالكص  احلكومصة التونجصية التشريالية ب ية حتديصد ةقصوت مل
علصصى صصصيااة مشصصروع قصصانون  صصاف بصصالل ون يتفصص  مصصه املبصصاد  واملالصصايق الدوليصصة. ويتصصو ى هصصذا القصصانون 
ضمان سلجصلة مصن احلقصوت واحلريصاتم من صا احلص  يف التاللصيم وةريصة التنقص  دا ص  البلصد و ارجصه وةريصة 

 واحل  يف الالم  ويف الضمان االجتماعي ويف ممارسة م نة ةرة. ا تيار مكان اةقامة
ويتصصو ى مشصصروع القصصانون املتاللصص  حبصص  الل صصون إنشصصان هيئصصة وطنيصصة مجصصتقلة تالصص  بصصالل ون  -229

 وتتوىل فح  طلبات الل ون والج ر على محاية ةقوت ملتمجي الل ون.
الجصصصامية لشصصصؤون الالجئصصصش اهليئصصصة ويف انتإصصصار إقصصصرار نإصصصام وطصصصد لل صصصونم تإصصص  املفوضصصصية  -230

الوةيدة املخولة البت  يف صفة الالجئم تنفيذا  لواليت ا وطبقا  التفات التالاون املوق صه مصه احلكومصة 
 .2011ة يران/يونيه  18التونجية يف 

ومن ج ة أ رىم تبذل احلكومة ج ودا  يف سبي  اعتماد قصانون وطصد ملنصه اال صار بالبشصر  -231
  هذا الصددم ُعرض بالفال  على الس النواب مشروع قانون ليواف  عليه.ومكافحته. ويف

ويتصصو ى مشصصروع هصصذا القصصانون األساسصصي يف جصصوهره منصصه مجيصصه أشصصكال االسصصت الل الصصص  -232
ميكصصصصن أن يتالصصصصرض هلصصصصا األشصصصصخافم ال سصصصصيما النجصصصصان واألطفصصصصالم ومكافحصصصصة اال صصصصار  صصصصم وقمصصصصه 

 املت رين ومحاية الضحايا ومجاعدرم.
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  12المادة   
 الحق فر الصحة

 35السؤا    
ش دت الالقود األ قة حتج نا  ملحوظصا  يف الت  يصة الصصحية يف تصونس. و جصد هصذا التحج صن  -233

 يف إنشان هياك  جديدة للالال  والوقاية ويف زيادة طاقة استيالاب اهلياك  القائمة. 
واالجتماعيصصصصة يف ق صصصصاع الصصصصصحة يف  ويت لصصصصى االهتمصصصصام املت ايصصصصد بتقلصصصصي  الفصصصصوارت اج رافيصصصصة -234

اج ود الص تبذهلا ا موعة الوطنية من أج  تصدعيم الشصبكة االستشصفائية الوطنيصة مصن ناةيصة اهلياكص  
 واملبان والت  ي ات التقنية واملالدات واملوارد البشرية.

 واخُتذت تدابق ك/قة يف سبي  تقلي  تل  الفوارتم ومن ا التالية: -235
  دفاتر الالال  ا ان الص تجم  لألسر رات الد   املنخفض بتلقصي الالصال  زيادة عدد

 اانا  يف هياك  الصحة الالمومية؛

  والية رات أولوية؛ 13إطالت برنام  لضمان استدامة ا دمات الصحية يف 

  زيصصادة مي انيصصة األدويصصة ا اصصصة بصصاألمراض امل منصصة يف هياكصص  ا صص  األول  صصدس تال يصص  دور
 ك  وتقري   دمات الالال  من الجكان؛هذه اهليا 

 براة بنان مجتشفيات جديدة يف املناط  رات األولوية؛ 

  قرار إع ان األسبقية للمناط  رات األولوية يف توظي  كوادر جديدة ب ية تدعيم املوارد
 البشرية يف هذه املناط ؛

 تلبيصة  تقري   دمات ال   املتخص  من مواطد املناط  رات األولوية  دس حتجش
 اةتياجات الجكان؛

   إعادة تصني  بالصض املجتشصفيات اوليصة وحتويل صا إىل مجتشصفيات ج ويصة تصوف ر وتكفص
 ا دمات الصحية املتخصصة؛

  توسصصيه شصصبكة املراكصص  اج ويصصة لل صص  املدرسصصي واجصصامالي حبيصصت تشصصم  منصصاط  دا ليصصة ك/صصقةم
 الصحة املدرسية واجامالية. ورل   دس تقلي  الفوارت بش املناط  فيما يتالل  خبدمات

ورام اال اه حنو املجاواة وتيجصق الوصصول إىل هياكص  ا ص  األول بدرجصة تالتصرب مقبولصةم  -236
ال يصصص ال توزيصصصه ا صصصدمات الصصصصحية دا صصص  اةقلصصصيم الصصصوطد يتجصصصم بقصصصدر مصصصن التفصصصاوت الصصصذي يتالصصصش 

 تقييمه وتصحيحه.
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  ق اع الصحة )انإر املرف  احلادي عشر(التدابق املتخذة من أج  القضان على الفجاد يف  
 1990أيلول/سصصصبتمرب  3املصصصؤر   1402-90 صصصري إعصصصداد مشصصصروع لتنقصصصي  األمصصصر رقصصصم  -237

واملتاللص  بتحديصد شصروط اةعصصالم ال صيب والاللمصيم ورلص   صصدس التصصدي   صر تنصازع املصصصا  يف 
 اال الاوي  للمنت ات ال بية وضمان قمه الت اوزات. 

 36السؤا    
جنصة مالنيصة بصالن وض بالصصحة الالقليصة وُكلفصت  2015أنشصئت يف تشصرين األول/أكتصوبر  -238

صصي ت يف أثنصصان  بوضصصه   صصة عمصص  لتفاليصص  االسصصااتي ية الوطنيصصة للن صصوض بالصصصحة الالقليصصة الصصص ص 
 .2013-2012الفاة 
 صحة الالقلية.وأُنشئت أفرقة عم  رتلفة ُكلفت بوضه     عم  بش ن اواور املتنوعة لل -239
الل نصصصة الوطنيصصصة ملكافحصصصة ظصصصاهرة االنتحصصصارم وهصصصي  2015شصصصباط/فرباير  5وأُنشصصصئت يف  -240

 تالم  على صيااة اسااتي ية وطنية ملكافحة هذه الإاهرة.
وأُنشئت يف هذا الجيات  اليا ج وية تالم  على ت بي  هذه االسااتي ية علصى صصاليد  -241

ة مصصصن البلصصصد دورات لتصصصدري  املصصصدربش يف اصصصال منصصصه االنتحصصصار املنصصصاط م ونُإامصصصت يف منصصصاط  رتلفصصص
 ورعاية من يقدمون عليه ومجاعدة أسرهم.

وتشصصك  مكافحصصة إدمصصان املخصصدرات يف تصصصونس أةصصد اوصصاور الرئيجصصية للن صصوض بالصصصصحة  -242
واملتاللصص   1992أيار/مصصايو  18املصصؤر   52-92الالقليصصة. وقصصد أُعصصد مشصصروع لتنقصصي  القصصانون رقصصم 

 راتم ورل   دس تش يه التدابق الالالجية على ةجاب التدابق اج ائية.باملخد
واسصصصصتالدادا  لت بيصصصص  القصصصصانون اجديصصصصدم أُنشصصصصئ فريصصصص  عمصصصص  مكلصصصص  بصصصصصيااة   صصصصة عمصصصص   -243

 ملكافحة ظاهرة إدمان املخدرات تقوم على اواور األربالة التالية:
 املراقبة الوبائية؛ 

 الكش  والالال ؛ 

 كافحة ظاهرة إدمان املخدرات وت بي  اجوان  الوقائية؛إنشان جان ج وية مل 

 :إنشان مراك  الستقبال مدمد املخدرات وإعادة ت هيل م 

  االرتقصصصان يالصصصارس األطبصصصان الالصصصامش يف ا صصص  األول مصصصن أجصصص  تقريصصص   صصصدمات الصصصصحة
 الالقلية من املجتالملش؛

 ل.أقجام لالال  األمراض الالقلية واألمراض الالقلية لألطفا إنشان 

وفيمصصا يلصصي عصصرض لالصصدد ةصصاالت اةيصصداع القجصصري يف املجتشصصفى بجصصب  اةصصصابة برعاقصصة  -244
عقلية وللضمانات الص تكف  عدم الل ون إىل اةيداع القجري إال كحص  أ صق ولجصب  ال الصن يف 

 تل  القرارات.
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مريضصا   7 787لقد بلم إمجا  عصدد املصصابش بص مراض عقليصة املصودعش يف املجتشصفيات  -245
 . 2015يف عام 
أمصصصصصا تصصصصصدابق محايصصصصصة املرضصصصصصى املصصصصصودعش يف املجتشصصصصصفى دون مصصصصصوافقت م فيحصصصصصددها القصصصصصانون  -246
واملتاللصصصص  بالصصصصصحة الالقليصصصصة وبشصصصصروط اةيصصصصوان يف  1992تب/أاجصصصص س  3املصصصصؤر   83-92 رقصصصصم

 ب  اض رابات عقليةم ورل  على النحو التا :املجتشفى بج
  ميكصصن إيصصداع شصصخ  مصصصاب باضصص رابات عقليصصة يف املجتشصصفى دون رضصصاه إال إرا كانصصت ال

 ةالته الصحية تشك    را  على سالمته أو سالمة اقه؛

  تُنش م يف ك  والية توجد في ا مؤسجة ةيداع األشصخاف املصصابش باضص رابات عقليصةم
تالصص  باالضصص رابات الالقليصصة وتتصصوىل فحصص  ةالصصة هصصؤالن األشصصخاف يف ظصص  جنصصة ج ويصصة 

 احلريات الفردية والكرامة البشرية. اةاام

أما التدابق املتخذة يف سبي  إقرار  صدمات الصصحة الالقليصة املتخصصصة لفائصدة املصراهقش  -247
 ف ي التالية:

  ملدرسي؛أزمات ج وية تال  ينه االنتحار يف الوس  ا  الياإنشان 

  إنشصصان  اليصصا ةرشصصاد التالميصصذ يف املصصدارا اةعداديصصة واملالاهصصد ال/انويصصة مصصن أجصص  الوقايصصة
 من الجلوك ا  ر؛

 ي  ةنشان وةدة لالال  املراهقش ووةدة إيداع هناري يف املجتشفى.التخ  

 37السؤا    

 التدابق املتخذة للن وض بنوعية البيئة فيما يتص  بردارة النفايات  
تقان أنش ة الالال  عموما  برنتا  نفايارا الص ُيصصن  جص ن كبصق من صا ضصمن النفايصات  -248

 املن لية وج ن ت ر ضمن النفايات ا  رة بالنإر إىل طبيالت ا ونوعيت ا.
وملنصه املخصاطر النامجصة عصن هصذه األنصواع املختلفصة مصن النفايصات دا ص  مؤسجصات الالصال   -249

وطنيصصة مصصن أجصص  اةدارة امل/لصصى لنفايصصات األنشصص ة الصصصحية  صصدس و ارج صصام ُوضصصالت اسصصااتي ية 
 تال ي  قدرات مؤسجات الالال  يف اال إدارة النفايات.

 2008متوز/يوليصصصصه  28املصصصصؤر   2745-2008ويف هصصصصذا اةطصصصصارم اعُتمصصصصد األمصصصصر رقصصصصم  -250
 الصصذي يضصصب  شصصروط وطصصرت التصصصرس يف نفايصصات األنشصص ة الصصصحيةم ورلصص  متاشصصيا  مصصه القصصانون

 املتالل  بالنفايات ويراقبة التصرس في ا وإزالت ا. 1996ة يران/يونيه  10املؤر   96-41اةطاري 
ويتصصو ى هصصذا األمصصر تنإصصيم إدارة نفايصصات األنشصص ة الصصصحية مصصن مرةلصصة الفصصرز والت  يصص   -251

 واجمه إىل مرةلة التخ ين والنق  واملالاجة د اةزالة الن ائية.
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بيصص  هصصذا األمصصر وال سصصيما القصصرار املتاللصص  بصصدلي  إجصصرانات التصصصرس واعُتمصصدت نصصصوف ت  -252
 يف نفايات األنش ة الصحية ا  رة.

علصصى اتفاقيصصة اسصصتوك ومل املتاللقصصة بامللوثصصات الالضصصوية  2004وإر صصصد قت تصصونس يف عصصام  -253
تقييصصد ال/ابتصصةم فقصصد الت مصصت برزالصصة هصصذه امللوثصصات ب سصصلوب رشصصيد مصصن الناةيصصة البيئيصصةم ورلصص  ينصصه و 

 إنتا  هذه املواد الكيميائية و اررا واستخدام ا.
وأعصصصدت تصصصونسم يف إطصصصار الوفصصصان بالت امارصصصام   صصصة عمصصص  وطنيصصصة للتنفيصصصذم و  صصصة وطنيصصصة  -254

حمددة من أج  ختفيض انبالاثات امللوثات الالضوية ال/ابتة )تجالة مبيصدات حتتصوي تلص  امللوثصاتم 
الفينيصصص  متالصصصدد الكلصصصورم وثنصصصائي الفينيصصص  متالصصصدد الصصصربومم وثنصصصائي الفينيصصص  متالصصصدد الكلصصصورم وثالثصصصي 

والديوكجش والفيوران(. وتبذل تونس ما يل م من ج ود يف سبي  سح  وإزالة امللوثات الالضوية 
ال/ابتصصصصة املوجصصصصودة بالفالصصصص  يف البلصصصصد وتلصصصص  املنت صصصصة واملنبال/صصصصة تلقائيصصصصا  مصصصصن مصصصصصادر بشصصصصرية كمصصصصاد  

 الديوكجش والفيوران.
ار تفالي    صة التنفيصذ الوطنيصةم أعصدت تصونس مشصروع عصرض وتشص يه التقنيصات ويف إط -255

واملمارسات اجيدة ةدارة نفايات األنش ة الصحية وثنائي الفيني  متالصدد الكلصور  صدس ختفصيض 
انبالاثصات الديوكجصصش والفيصصوران وثنصصائي الفينيصص  متالصصدد الكلصور مصصن  صصالل تصصدعيم اةطصصار املؤسجصصي 

التونجية وتنفيذ برام  لإلدارة الرشيدة واملجتدامة والقضان بصفة هنائيصة علصى والتنإيمي للحكومة 
 نفايات األنش ة الصحية وثنائي الفيني  متالدد الكلور.

ومتتصصد أنشصصص ة التصصصدري  والتوعيصصصة علصصى كامصصص  إقلصصصيم البلصصصد. ويقصصوم املشصصصروع علصصصى مشصصصاركة  -256
ات إصصصصالح اوصصصوالت ورتصصصربات نشصصص ة مصصصن اج صصصات الفاعلصصصة يف الق صصصاع ا صصصافم ال سصصصيما شصصصرك

التحليصص  والشصصركات احلاصصصلة علصصى ر صصصة إدارة النفايصصات ا  صصرة واملصصصحات ال بيصصة والصصصيدليات 
 ومراك  تصفية الدم وا تمه املدنم يا يف رل  اجماليات الاللمية والبيئية.

ة وسيجصصصصصاهم املشصصصصصروع يف حتجصصصصصش الإصصصصصروس الصصصصصصحية يف تصصصصصونس باحلصصصصصد مصصصصصن رصصصصصاطر اةصصصصصصاب -257
واألمصصصراض املرتب صصصة علصصصى حنصصصو وثيصصص  بالتالامصصص  مصصصه نفايصصصات األنشصصص ة الصصصصحية والتالصصصرض ل/نصصصائي الفينيصصص  
متالصصدد الكلصصور. وتفيصصد التقصصديرات بصص ن مليصصون شصصخ  اسصصتفادوا بالفالصص  مصصن ختفصصيض امللوثصصات الالضصصوية 

 قه املشروع.ال/ابتة بفض  ةجن إدارة نفايات األنش ة الصحية وثنائي الفيني  متالدد الكلور يف موا
 واختذت يف هذا اةطار التدابق التالية: -258
 إنشان جنة تقنية مرك ية للتصرس يف نفايات األنش ة الصحيةم يرأس ا وزير الصحة؛ 

 إنشان وةدة ج وية للتصرس يف نفايات األنش ة الصحية؛ 

  اصصال حتجصصش طرائصص  اةدارة الدا ليصصة وا ارجيصصة لنفايصصات األنشصص ة الصصصحيةم  اصصصة  يف
 الفرز والت  ي  والتخ ين؛

  ضصمان مراقبصة إدارة نفايصصات األنشص ة الصصصحية دا ص  املؤسجصات ومجيصصه جوانص  النإافصصة
 املتصلة بالنفايات؛
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  إشصصراك مجيصصه امل نيصصش الالصصاملش يف ق صصاع الصصصحة )مصصن مصصديرين وكصصوادر طبيصصة وشصصبه طبيصصة
 وعمال( وتال ي  روح املجؤولية لدي م؛

   بالنفايات يف مشاريه هندسة املجتشفيات؛مراعاة اجان  املتالل 

 وضه     عم  ج وية ومشاكة بش اج ات ةدارة نفايات األنش ة الصحية؛ 

 تدري  املوظفش الالاملش يف ق اع الصحة وت ويدهم باملاللومات؛ 

 وضه    مي انية  اف بردارة نفايات األنش ة الصحية يف مجيه مؤسجات الالال ؛ 

  صصصدمات مجصصصه نفايصصصات األنشصصص ة الصصصصحية ونقل صصصا ومالاجت صصصا طصصصرح ع صصصان وطصصصد لتوريصصصد 
 وإزالت ا الن ائية )قيد التنفيذ(.

 التدابق املتخذة من أج  الن وض بنوعية البيئة فيما يتص  بتلو  املياه  
تو  وزارة الصحة أ ية  اصة للوقاية مصن األمصراض النامجصة عصن امليصاه. وهصي تفصرضم يف  -259

 ة صحية مك/فة على نوعية املياه.إطار   ة عمل ام رقاب

 املراقبة الصحية ملياه الشرب  
  املراقبصصصة الصصصصحية مليصصصاه الشصصصرب يف املنصصصاط  احلضصصصرية بصصصرقرار نإصصصام للمراقبصصصة احليصصصة مصصصن بالصصصد

 وحتالي  في يائية وكيميائية(؛ بكايولوجية)مراقبة الكلور احلر املتبقي وإجران حتالي  

 املياه؛تفقد ةالة رتل  أنإمة اةمداد ب 

 املجاعدة التقنية وتنإيم دورات ت/قي  صحي لفائدة املنتفالش؛ 

  تال ي  املراقبة الصحية للميصاه يف املنصاط  احلدوديصة برنشصان شصبكة وطنيصة ملراقبصة منصابه ميصاه
 الشرب.

 املراقبة الصحية ملياه الصرس  
 تتم/  األنش ة يف اآل : -260
  الصرس املالاجة يف املجاةات املروية؛مراقبة ممارسات إعادة استالمال مياه 
   بكايولوجيصصةمراقبصة نوعيصة ميصاه صصصرس املالاجصة املالصاد اسصتخدام ا يف الصصري: إجصران حتاليص 

 وحتالي  في يائية وكيميائية؛

 إقرار نإام ةراسة ملنه الري يياه الصرس ا ام؛ 

 حي.تنفيذ أنش ة لتوعية مجتالملي مياه الصرس املالاجة وت ويدهم بت/قي  ص 
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 املراقبة الصحية ملياه الجباةة يف البحر  
 تتم/  أنش ة املراقبة فيما يلي: -261
 ؛2015حتالي  يف عام  6 707ملياه الجباةة يف البحر:  بكايولوجيةمراقبة النوعية ال 

 . التفقد الصحي ملواقه الجباةة يف البحر  دس تقييم مدى تالرض ا للتلو 

 ة حبج  توجي ات منإمة الصحة الالاملية.وُتصن  نوعية مياه الجباة -262

 املراقبة احلية ملياه املجاب   
 تتم/  أنش ة املراقبة فيما يلي: -263
 والفي يائية الكيميائية ملياه املجاب ؛ بكايولوجيةمراقبة النوعية ال 

 . التفقد الصحي للمجاب 

 الالمليات الرئيجية التالية: 2015ونُفذت يف أثنان عام  -264
 عملية؛ 1 084الكلور احلر املتبقي:  مراقبة 

  :عملية؛ 1 118مراقبة درجة احلموضة 

 عملية. 926: بكايولوجيةالتحالي  ال 

 التدابق املتخذة من أج  الن وض بنوعية البيئة فيما يتص  باستالمال املبيدات  
 البيئية.تتوىل ا دمات التقنية لوزارة الصحة اختار إجرانات عديدة يف اال الصحة  -265
 وفيما يلي عرض لإلجرانات املنفذة أو قيد التنفيذ: -266
  نإام وطد ملراقبة املبيدات؛إنشان 

 وضه   ة عم  وطنية ملراقبة املبيدات؛ 

 إجران دراسات تقييمة؛ 

 صيااة ن  تنإيمي بش ن املبيدات املتبقية يف الجلجلة ال ذائية؛ 

 املجتالملة ألاراض الصحة الالمومية مشروع كراا شروط لصنه مواد الت  ق واملبيدات. 

 استالمال املبيدات  

خيضصصه تصصصنيه كصص  املبيصصدات املجصصتخدمة للقضصصان علصصى األةيصصان الضصصارة أو لألاصصراض ال راعيصصة  -267
 72-92واسصصصتقاد تلصصص  املبيصصصدات وتركيب صصصا و  ي هصصصا وةيازرصصصا ونقل صصصا وبيال صصصا وتوزيال صصصا للقصصصانون رقصصصم 

ل  بتحوير التشريه ا اف حبمايصة النباتصاتم الصذي نقص  بالقصانون واملتال 1992تب/أاج س  3 املؤر 
والصصصصصذي خيصصصصص  الالنصصصصوان ال/الصصصصصت منصصصصه ملجصصصصصائ   1999كصصصصصانون ال/ان/ينصصصصاير   11املصصصصؤر   5-99رقصصصصم 
 اال ار يف املبيدات رات االستالمال الفالةي وتوزيال ا واستالماهلا".  "مراقبة
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 فقدان ال ذور المحلية  
  تب/ 11املصصصؤر   1748-2003 لل ينصصصات يوجصصص  األمصصصر رقصصصم أنشصصصئ البنصصص  الصصصوطد -268

. وين  الفصص  ال/صان مصن هصذا األمصر علصى أن البنص  الصوطد لل ينصات مكلص  2003أاج س 
"بتقيصصيم املصصوارد اجينيصصة اوليصصة واملت قلمصصة واملجصصت لبة واوافإصصة علي صصا و اصصصة من صصا النصصادرة وامل صصددة 

 صادية وبيئة و/أو طبية". باالنقراض والص تكتجي أ ية اقت
ويالمصص  هصصذا البنصص  "يف شصصك  شصصبكة وطنيصصة تضصصم مجيصصه اهلياكصص  الالموميصصة ومؤسجصصات  -269

 البحت الاللمي وك  املتد لش يف ا ال. وهلذا ال رض يكل  هذا البن  با صوف يا يلي: 
 مجه املوارد اجينية وانتقاسها والتحق  من مصادرها ومراقبت ا الصحية؛ 

   من املوارد اجينية وتقييم ا وت/مين ا؛التحق 

 وضه برنام  وطد لتحديد أولويات اوافإة والالم  على حتيينه؛ 

  الالمصص  علصصى اسصصاجاع األصصصناس اوليصصة املتواجصصدة ببنصصوك جينصصات أجنبيصصة وفقصصا  للمقصصاييس
 املالمول  ا يف ا ال؛

  الوطد والدو ؛ضب  تليات لتبادل األصول اجينية واحلصول علي ا على الن ات 

 ."تش يه األنش ة املتاللقة حبفظ املورو  اجيد يف وس ه ال بيالي و ارجه 
وسصصاليا  إىل مكافحصصة فقصصدان البصصذور اوليصصةم وضصصه البنصص  الصصوطد لل ينصصاتم بالتالصصاون مصصه  -270

رتلصص  األطصصراس املتد لصصةم برنااصصا  لتكييصص  وةفصصظ األنصصواع اوليصصة لبصصذور الشصصالق والقمصص  لفائصصدة 
ملصص ارعش الصصص ار. وأتصصصاح هصصذا الربنصصام  إنشصصصان شصصبكة تضصصم مؤسجصصصات للبحصصت الاللمصصي والتاللصصصيم ا

 ال راعي الالا  ومندوبيات ج وية للتنمية ال راعية إىل جان  البن  الوطد لل ينات.
ويلخصصص  اجصصصدول الصصصوارد يف املرفصصص  ال/صصصان عشصصصر نتصصصائ  تنفيصصصذ هصصصذا الربنصصصام  علصصصى مصصصدى  -271
 .2016-2012 الفاة

 تدابق التدعيم امل مه تنفيذها  
قدمت وزارة البيئة والتنميصة املجصتدامةم يف إطصار الربنصام  احلكصومي املتاللص  باةصصالةات  -272

من التدابق الرامية إىل تدعيم اةطار القانون واملؤسجي حلماية البيئة.   الكربىم عددا  

 تدابق تدعيم اةطار املؤسجي  
 تنقي  ما يلي: تشم  هذه التدابق -273
  واملتاللصصصص  بضصصصصصب   2005تشصصصصرين ال/صصصصان/نوفمرب  1املصصصصؤر   2933-2005األمصصصصر رقصصصصم

  ترار/ 27املصصؤر   898-2006مشصصموالت وزارة البيئصصة والتنميصصة املجصصتدامة واألمصصر رقصصم 
 واملتالل  بتنإيم وزارة البيئة والتنمية املجتدامة؛ 2006مارا 
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  واملتالل  بضصب  تنإصيم ومشصموالت  1994تب/أاج س  1املؤر   1636-94األمر رقم
 املصا  ا ارجية لوزارة البيئة والت يئة الاابية؛

  م واملتاللص  برةصدا  وكالصة 2005تب/أاجص س  22املؤر   2317-2005األمر رقم
 وطنية للتصرس يف النفايات وبضب  م ام ا وتنإيم ا اةداري واملا  وكذل  طرت تجيقها. 

ملرصصصصد التونجصصصي للبيئصصصة والتنميصصصة املجصصصتدامة يصصصا حيتاجصصصه مصصصن وسصصصائ  لتنفيصصصذ وسصصصاليا  إىل ت ويصصصد ا -274
سياسصصته االلصصه هصصيكال  مجصصتقال م أعصصد مشصصروع أمصصر ةكصصومي يتاللصص  برنشصصان مرصصصد وطصصد للبيئصصة والتنميصصة 

 املجتدامة ويضب  تنإيمه اةداري واملا . 

 تدابق تدعيم اةطار القانون  
 :تشم  هذه التدابق ما يلي -275
  تنقصصي  اةطصصار التشصصريالي املتاللصص  بصصردارة املنصصاط  اوميصصة ا اضصصالة  لصصة ال ابصصات وتشصص يه

 الجصصياةة البيئيصصة يف هصصذه املنصصاط م ورلصص  يف سصصيات تنفيصصذ مشصصروع "الجصصياةة البيئيصصة واحلفصصال
 على التنوع البيولوجي يف الصحران"؛

 يئصصي يف إطصصار تنفيصصذ برنصصام  إصصصالح اةطصصار التشصصريالي والتنإيمصصي املتاللصص  بدراسصصة األثصصر الب
 التنمية احلضرية واحلوكمة اولية؛

   مصصصن  2صصصصيااة مشصصصروع أمصصصر لتحديصصصد حمصصصي  املن قصصصة الجصصصاةلية املشصصصار إلي صصصا يف الفصصصص
واملتالل  برةدا  وكالة محاية وريئة  1995متوز/يوليه  24املؤر   72-95القانون رقم 

 الشري  الجاةلي؛

  واملتاللصص  بنوعيصصة اهلصصوانم  2007ة يران/يونيصصه  4ر  املصصؤ  34-2007تنقصصي  القصصانون رقصصم
 ؛ب ية تدعيم فالاليته

  1996ة يران/يونيصه  10املصؤر   41-96إعداد مشصاريه نصصوف لت بيص  القصانون رقصم 
واملتاللصص  بالنفايصصات ويراقبصصة التصصصرس في صصا وإزالت صصام والتشصصاور بشصص هنا مصصه املصصصا  التقنيصصة 

 التالية:للمؤسجات املالنية. وهذه النصوف هي 

  26املصصصؤر   3395-2005مشصصروع األمصصصر احلكصصومي املتاللصصص  بتنقصصصي  األمصصر رقصصصم  
واملتاللصصصصص  بضصصصصصب  شصصصصصروط وطصصصصصرت مجصصصصصه املصصصصصراكم  2005كصصصصصانون األول/ديجصصصصصمرب 
 واحلاشدات املجتالملة؛

  مشصصصصروع األمصصصصر احلكصصصصومي املتاللصصصص  بضصصصصب  شصصصصروط وطصصصصرت إدارة نفايصصصصات املالصصصصدات
 الك ربائية واةلكاونية؛

  مشروع األمر احلكومي املتاللص  بضصب  الشصروط وطصرت إدارة ثنصائي الفينيص  متالصدد
 الكلور؛
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  مشصروع األمصصر احلكصومي املتاللصص  بضصب  أنصصواع األكيصاا البالسصصتيكية الصص مينصصه إنتاج صصا
 واستقادها و اررا وتوزيال ا يف الجوت اولي؛

 مشروع األمر احلكومي املتالل  بتصري  األدفقة يف الوس  امل( ائيNT 106.02؛) 

  مشصصروع األمصصر احلكصصومي املتاللصص  بضصصب  اصصاالت وشصصروط اسصصتالمال ميصصاه الصصصرس
 (.NT 106.103املالاجة )

 38السؤا    
يف اختار إجرانات حمددة ردس إىل تال ي  وصول  2012شرعت وزارة الصحة منذ عام  -276

مرك ا  ج ويا   24على مجتوى اجميه إىل وسائ  منه احلم  و دمات الصحة اجنجية واةجنابية 
 وإدما  تل  ا دمات يف مراك  الصحة األساسيةم ما أتاح توفق ت  ية واسالة للجكان.

ونإمصصصصصت ةلقصصصصصات تفكصصصصصق بشصصصصص ن حمصصصصصددات الوصصصصصصول الشصصصصصام م وشصصصصصارك في صصصصصا رتلصصصصص   -277
املتصصصد لشم وأتاةصصصت هصصصذه احللقصصصات حتديصصصد ا موعصصصة األساسصصصية مصصصن  صصصدمات الصصصصحة اجنجصصصية 

فضصصان  مالئمصصا  للشصصباب يف اهلياكصص  اج ويصصة. وعصصالوة علصصى رلصص م  22بيصصة مصصن  صصالل ريئصصة واةجنا
ةرصصصت املصصصا  التقنيصصة لصصوزارة الصصصحة علصصى تالمصصيم وتنويصصه وسصصائ  منصصه احلمصص م مصصا أتصصاح للنجصصان 

 االستفادة من ةرية اال تيار واانية ا دمات. 
يف املائصة يف  62.5ائ  منه احلمص  وبفض  اةجرانات املتنوعةم بلم مالدل استخدام وس -278
يف املائة من النجصان املت وجصات يف ةاجصة إىل وسصائ   7. ورام هذه اج ودم ال ت ال 2011عام 

 منه احلم .

  14و 13المادتان   
 الحق فر التعليم

 39السؤا    

 التعليم ا ساسر والثانوي  

 إمكانية الوصول إىل التالليم وتوافره )أ( 
ولة تدابق لضمان اانية التاللم الفاللية والتقيصد بواجص  م اولصة التاللصيم املدرسصي مصن اختذت الد -279

سن الجادسة إىل سن الجادسة عشصرةم ومتكنصت تصونس بفضص  هصذه التصدابق مصن حتقيص  نجص  مرضصية 
يف املائصصصة يف ةالصصصة األطفصصصال  100جصصصدا  فيمصصصا يتاللصصص  بصصصالتالليم املدرسصصصيم إر باتصصصت هصصصذه النجصصص  تنصصصاه  

سصصن الجادسصصةم ورلصص  بالتكصصافؤ بصصش اجنجصصش. وبالفالصص م ارتفالصصت نجصصبة التاللصصيم املدرسصصي هلصصذه  البصصال ش
 94.2إىل  2002-2001يف املائصة يف الفصاة  90.1الفئة من األعمار )سن التالليم األساسصي( مصن 

م دون فصصصصصارت كبصصصصصق بصصصصصش اجنجصصصصصشم كمصصصصصا يبينصصصصصه اجصصصصصدول الصصصصصوارد يف املرفصصصصص  2015-2014يف الفصصصصصاة 
 عشر.  ال/الت
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و صصدر اةشصصارة إىل أن الدولصصة تبصصذل ج صصودا  ال تقصصدر بصص/من يف سصصبي  توسصصيه ا ري صصة املدرسصصية  -280
لبنصصصان  مصصصن سصصصنة إىل أ صصصرى ب يصصصة ضصصصمان وصصصصول اجميصصصه إىل املدرسصصصة. إر توضصصصه وتنفصصصذ سصصصنويا  بصصصرام 

مدرسصصة  1 499مدرسصصة ابتدائيصصة و 4 597 مؤسجصات مدرسصصية وريئصصة املرافصص  وتوسصصيال ا. وتوجصصد اليصصوم
 إعدادية ومال دا  ثانويا  ت  ي رتل  أحنان البلد.

واختصصذت تصصدابق مصصصاةبة لضصصمان نقصص  التالميصصذ يف املنصصاط  النائيصصة وتيجصصق الوصصصول إىل  -281
ة لصصدى املشصصرفش علصصى ق صصاع املؤسجصصات التالليميصصةم باعتبصصار هصصذه املجصص لة مصصن دواعصصي القلصص  املتصصواتر 

 .التالليم
وتشك  زيادة عدد امل اعم املدرسية الص توفر وجبة سا نة أو باردة للتالميصذم ال سصيما  -282

يف املنصصصصاط  الريفيصصصصةم أةصصصصد التصصصصدابق املتخصصصصذة لتشصصصص يه األطفصصصصال علصصصصى ةضصصصصور الصصصصدروا وضصصصصمان 
مصصواظبت م علي صصا. وتبصصش أ صصقا  أن إعصصادة ريئصصة املصصدارا الدا ليصصة وإعصصادة ت هيل صصا ةصص  مصصن احللصصول 

 للتالليم يف املناط  الريفية.الداعمة 

 مكافحة التجرب املدرسي  ب() 
وضصصالت اسصصااتي ية ملكافحصصة التجصصرب املدرسصصي وأقصصرت يف إطصصار تالصصاون وزارة الابيصصة مصصه  -283

مكتصص  اليونيجصصي  يف تصصونس الالاصصصمة. وسصصتدم  هصصذه االسصصااتي ية يف ا  صصة ا ماسصصية لتنميصصة 
 ملية إصالح هذا الق اع.ق اع التالليم وهي تندر  بصورة تامة يف ع

محلصصة وطنيصصة بالنصصوان  2016-2015وبوشصصرت لل صصرض نفجصصه يف أوائصص  الجصصنة الدراسصصية  -284
"املدرسصصة تجصصتاليد أبنانهصصا". واسصصت اع تالس التالميصصذ الالصصودة إىل مدارسصص م بفضصص  ج صصود رتلصص  

 خل.إ ... اج ات الفاعلة كوزارة الابية ووزارة الشؤون االجتماعية

 نوعية التالليم )ت هي  املدرسش والبنية األساسية(تال ي    () 
ينب صصصصي التصصصصذكق بصصصص ن الاكيصصصص  علصصصصى امتصصصصداد فصصصصاة طويلصصصصة علصصصصى توسصصصصيه شصصصصبكة املؤسجصصصصات  -285

علصى ا  التالليمية لتلبية ال ل  اةضايف ولتحجش مؤشرات الالناية باألطفال كصان لصه أثصر سصليب جصد
ا  ل  تفجر قيصود املي انيصة وأولويصات الق صاع ج ئيصأش ال صيانة هذه املؤسجات وإعادة ريئت ا. كذ

ضصصصال  اج صصصود املبذولصصصة يف سصصصبي  ضصصصمان اسصصصتدامة املؤسجصصصات الصصصص تصصصدهور ةاهلصصصا يصصصرور الصصص من. 
 ا .جدا  على الت  ي ات الالادية الص نال من ا القدم وبات استالماهلا صالب أيضا  وين ب  رل  

للصصوزارة وللمنصصصاط  عصصن احلالصصة الكارثيصصصة  وكشصص  التشصصخي  الصصذي أجرتصصصه املصصصا  التقنيصصة -286
للمبان املدرسية يف رتل  املراة  التالليميةم ال سيما املدارا االبتدائيةم إىل جان  تردي نوعية 

 الت  ي ات الص يجتدعي إصالة ا و ديدها ختصي  اعتمادات م مة. 
ولت ديد الت  ي ات  وقد  صصت من املي انية اعتمادات ك/قة لصيانة املدارا وريئت ا -287

 التالليمية.
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ومولت يف هذا اةطار برام  ك/قة تتصو ى حتجصش نوعيصة ا صدمات التالليميصة يف املصدارا  -288
بواسصص ة إجصصرانات ريئصصة وت هيصص  و ديصصد الت  يصص ات الالاديصصةم ب يصصة جالصص  الفضصصان املدرسصصي أك/صصصر 

إىل توسصصصيه  ري صصصة  أيضصصصا  ام  جاربيصصصة يف أعصصصش التالميصصصذ وزيصصصادة إقبصصصاهلم عليصصصه. ورصصصدس هصصصذه الصصصرب 
 املؤسجات التالليمية وحتجش ظروس املدارا الدا لية ال سيما يف املناط  الدا لية.

وعلى صاليد املوارد البشريةم اختذت تدابق جديصدة لالرتقصان بكفصانات املدرسصشم ورلص   -289
إىل املشصاركة يف باألساا عن طري  احلصول على التدري  املناس  قب  االلتحصات بامل نصة إضصافة 

 دورات التدري  املجتمر.

 التالليم الشام  لألطفال روي اةعاقة د() 
 من املفيد يف هذا الجيات التذكق باملراة  املختلفة ةقرار التالليم الشام . -290
سنوات  6( األطفال املااوةة أعمارهم بش 2006-2003فقد مشلت املرةلة األوىل ) -291

 اقات احلركية والصم ا   ين بجماعات واملصابش بقصور رهد  فيص .سنوات من روي اةع 9و
 فرصة ةطالت محلة توعية واتصال بش ن اةدما  املدرسي. أيضا  وكانت هذه املرةلة 

( الالديصصصد مصصصن املشصصصاريه اجديصصصدة: توسصصصيه ن صصصات 2011-2007وبوشصصصر يف املرةلصصصة ال/انيصصصة ) -292
وي اةعاقصصصصةم كضصصصصصالفان البصصصصصر؛ وتالمصصصصصيم الصصصصصصفوس اةدمصصصصا  املدرسصصصصصي ليشصصصصم  فئصصصصصات أ صصصصرى مصصصصصن ر

التحضصقية علصصى مجيصه املصصدارا املشصاركة يف اةدمصصا ؛ وإنشصان مالاهصصد تصدري  م صصد إدماجيصة؛ ومواصصصلة 
 تدري  املدرسش على مج لة اةدما  يف مرةلص تدريب م األو  واملجتمر؛ ومتابالة محالت التوعية.

( تالمصصيم إدمصصا  مجيصصه األطفصصال روي اةعاقصصة 2015-2011وشصص دت املرةلصصة التاليصصة ) -293
 دا   منإومة التالليم األساسي وال/انوي. 

ويقوم تنفيذ هذه االسااتي ية على تد   اموعة واسالة من اج ات الفاعلة علصى كص   -294
 املجتويات.

 وتشارك يف التنفيذ وزارة املرأة ووزارة الشؤون االجتماعية وإدارارما اج وية. -295
أمصصصا علصصصى الصصصصاليدين اج صصصوي واولصصصيم فيالتمصصصد تفاليصصص  اةدمصصصا  علصصصى اج صصصات الفاعلصصصة  -296

الرئيجصصية التاليصصة: املنصصدوبيات اج ويصصة للمالصصوقش واملصصدارا )املتفقصصدون واملصصديرون وأ صصصائيو ال صص  
...( والوالصصدون واجماليصصات واملنإمصصات اصصق احلكوميصصة الالاملصصة  املدرسصصي واملرشصصدون االجتمصصاعيون

 ان اةعاقة واجماعات الالمومية واولية والبلديات.يف ميد

 الص  التحضقي ه() 
يتصصو ى التاللصصيم التحضصصقي يف تصصونس ضصصمان احلصصد األقصصصى مصصن تكصصافؤ الفصصرف لتمكصصش  -297

األطفصصصال مصصصن الوصصصصول إىل التاللصصصيم املدرسصصصي وريئصصصة الإصصصروس املالئمصصصة لنمصصصوهم اججصصصدي واملالصصصريف 
 ندماج م يف ا تمه.والالاطفي وحتجش استقالهلم وا
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 صصاه التاللصصيم يف الصصص  التحضصصقي. فقصصد بُصصذلت ا  قويصصا  وأبصصدت احلكومصصة التونجصصية الت امصص -298
ج صصصود يف املنصصصاط  الريفيصصصة واملنصصصاط  احلضصصصرية اورومصصصة علصصصى وجصصصه ا صصصصوف ويف املنصصصاط  الجصصصكنية 

 الفققة بصورة عامةم ورل  يف ةدود املوارد املتاةة. 
اسات الص أجريت خبصوف ال فولة املبكرةم دا   البلد و ارجهم بصصورة وأظ رت الدر  -299

تكصصصون فصصصرف جنصصصاة م يف الدراسصصصة أفضصصص  مصصصن ا  حتضصصصقيا  جليصصصةم أن األطفصصصال الصصصذين تلقصصصوا تالليمصصص
اقهم. وهكذا فقد تجارع يف الجنوات األ قة ت صور نجصبة التالميصذ اجصدد املجص لش يف الصص  

يف  80.4فبل صت  ا محتضصقيا  التالليم األساسي من الذين تلقصوا تالليمصاألول من املرةلة األوىل من 
 م كما يتبش يف اجدول الوارد يف املرف  الرابه عشر.2015-2014املائة يف الجنة الدراسية 

ويالةظ على الصاليد اج وي تفاوت كبصق يف هصذا املؤشصر إر يصص  الفصارت بصش املنصاط   -300
يف املائصصصة يف القصصصصرين(.  47.8يف املائصصصة يف تصصونس الالاصصصصمة و 98.4نق صصصة مئويصصصة ) 50إىل حنصصو 

من قصصة  12وبالفالصص  سصص لت املنصصاط  الدا ليصصة أضصصال  النجصص  يف هصصذا ا صصالم وتإصص  أك/صصر مصصن 
 دون املالدل الوطد.

وحتصصت ا  صصة ا ماسصصية لتنميصصة ق صصاع التاللصصيم علصصى تالمصصيم الصصص  التحضصصقيم ورلصص  يف  -301
 قلي  الفوارت اج وية واالجتماعية.إطار اج ود الرامية إىل ت

 التعليم العالر  

 تدابق الن وض بالتالليم الالا   
واملتاللصص  بصصالتالليم  2008شصصباط/فرباير  25املصصؤر   2008لالصصام  19أنشصص  القصصانون رقصصم  -302

 الالصصا  "اهليئصصة الوطنيصصة للتقيصصيم وضصصمان اجصصودة واالعتمصصاد"م الصصص كلفصصت بتقيصصيم اجامالصصات ومؤسجصصات
التالليم الالا م ومتابالصة تصصميم الصربام  الاللميصة وأدان املدرسصش وإنتصاج م الاللمصيم وإدارة الشصؤون 
البيدااوجيصصة والتنإيميصصة واملاليصصةم ومراقبصصة التصصدري  وعقصصود البحصصت القائمصصة علصصى األدان األكصصادمييم 

 واملراقبة املؤسجية على أساا مالايق اجودة املالتمدة.
 بق املتخذة لدعم اجودة يف التالليم الالا  ما يلي:وتشم  أهم التدا -303
 التدري  البيدااوجي ألساتذة اجامالات؛ 

 تدري  املدربش ومن  ش ادات املدرسش؛ 

 تال ي  الكفانات والقدرات؛ 

 تكيي  التالليم الالا  مه مت لبات سوت الالم  اج وية واولية والالاملية؛ 

 بدعم اهلياك  امل مة وإقرار نإم دا لية و ارجية لضمان اجودة. حتجش احلوكمة 
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 41السؤا    
إىل محاية األساتذة والباة/ش مصن املخصاطر والت ديصداتم ال سصيما املتصصلة بصالت رسم  ساليا   -304

اختصصذت وزارة التاللصصيم الالصصا  إجصصرانات عامصصة واسصصالة لضصصمان أمصصن مؤسجصصات التاللصصيم الالصصا  والبحصصت 
 س ة نإام متكام  لت مش تل  املؤسجات.الاللمي بوا

ووضصصالت   صصة حب/يصصة يف اصصال مكافحصصة اةرهصصابم وأنشصصئت جنصصة متالصصددة التخصصصصات  -305
ملنشصصور وزارة ا  تتصصوىل إجصصران حبصصو  علميصصة يف املواضصصيه املتصصصلة يناهضصصة الت صصرس واةرهصصابم ت بيقصص

 .2016ترار/مارا  4التالليم الالا  والبحت الاللمي الصادر يف 
 محالت توعية تجت دس مجيه ال الب. أيضا  وتُنإَّم بشك  دائم يف املؤسجات اجامالية  -306

  15المادة   
 الحقوق الثقافية

وضالت وزارة ال/قافة واوافإة علصى الصاا  اسصااتي ية حلمايصة الصاا  األثصري مصن اةتصالس  -307
 األثرية.والن  . ويُنتدب ك  سنة ةراا جدد ملختل  املالامل واملواقه 

 وحيق  القضان يف ةاالت اعتدان لفإي وججدي على عدد من الفنانش والنش ان. -308
    


