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 مقّدمة  
 الوطني تنفيذا اللتزاماتها إزاء آلية االسييييييييييتيرال الدور  الشييييييييييام   تقّدم الدولة التونسييييييييييية تقريرها -1

 وحرصا منها على التياون البناء مع جميع آليات مجلس حقوق اإلنسان.

اللجنة الوطنية للتنسيييييييييييييي   إلعداد التقارير ومتابية التوصييييييييييييييات المتمّثلة في   توّلت اآللية الوطنية -2
الفترة   يغطياعداد هذا التقرير الذ     (1)وإعداد وتقديم التقارير ومتابية التوصيييييات في مجاو حقوق االنسييييان

ة  التي اعتمدتها الدول ة  ة والمؤسييييييييييسيييييييييياتيّ التدابير التشييييييييييري يّ أهم  يتضييييييييييمن  . و 2022جويلية    . إلى2017من 
عن مختلف اآلليات األممية لحقوق  لالسيتيرال و الدورة السيابقة   عنعلى التوصييات المنبثقة    بناء  التونسيية

 نسان.اإل

مسيارا إصيالحيا شيامال وتم وريع رزنامة لضييد عد د    2021جويلية   25شيهدت تونس بداية من  -3
جد د للجمهورية وصييوال    دسييتور اسييتفتاء حوو المحطات السييياسييية شييملت تنتيم اسييتشييارة وطنية ال ترونية و 

 .2022ديسمبر  17 وم تشري ية النتخابات إلى اال

تنتيم اسييييتفتاء حوو الدسييييتور الجد د الذ  تضييييمن بابا  تيل  بالحقوق    2022جويلية   25في تم   -4
 فصال. 34والحريات يحتو  على 

بما    البناء والشييييفا للحوار   مناسيييييةن ت ون مناقشيييية هذا التقرير  أوتحرص الدولة التونسييييية على   -5
 .نسانالمنتومة الوطنية لحقوق اإليسهم في تيزيز 

 مداد التقريرإمنهجية    

في  بالميادئ التوجيهية  مسترشدة  نجاز هذا التقرير  إاللجنة الوطنية على مقاربة تشاركية في    اعتمدت -6
والميهد الدنماركي لحقوق    اإلنسييييييييانتنتيم عدة أنشييييييييطة بدعم من المفورييييييييية السييييييييامية لحقوق    فتمّ الغرل.  

لقاءات حوار وتفاع   و   (2)الوطنّية   نت: دورتين تدريبيتين لفائدة أعضاء اللجنةتضمّ ومنتمة اليونيسيف    نساناإل
ة مع منتمات المجتمع  وية ووطنيّ هتنتيم اسيييتشيييارات جإريييافة إلى    ( 3)ةوتشييياور مع الهي ات الوطنية والمسيييتقلّ 

 (.1الملح  عدد انبثقت عنها مجموعة من التوصيات ) (4)ومع مجموعات من األطفاو والشياب المدني

  نسانحقوق اإل حماية وتعزيز ل واالستراتيجي اإلطار القانوني والمؤسساتي -أوالا  

-125)آليات حقوق اإلنسددان ة والتفامل مع  المصدداد ة ملا الصدداود الدولية واإل ليميّ  -ألف 
1/125-2/125-3/125-4/125-5/125-8/125-9  /125-10) 

 على: 2017صادقت تونس منذ سنة  -7

  (5)البروتوكوو االختيار  الثالث التفاقية حقوق الطف  المتيل  بإجراء تقديم البالغات •

 (6)قيابروتوكوو الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشيوب بشأن حقوق المرأة في إفري •

 (7)اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفاو من االستغالو واالعتداء الجنسي •

لمجلس أوروبيا المتيلقية بحميايية األشييييييييييييييخياص تجياه المييالجية اآلليية للميطيات   108االتفياقيية رقم   •
الخاص بسلطات المراقية وانسياب وتدف    181ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها اإلرافي رقم  

 .(8)الحدود الميطيات عبر 
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من البروتوكوو المتيل     34  إعالن الفقرة السيادسية من البند  2018وأصيدرت تونس  في جويلية   -8
ة لحقوق اإلنسيييييييان لتلقي شيييييييراور صيييييييادرة عن األفراد والمنتمات غير بقبوو اختصييييييياص المحرمة اإلفريقيّ 

 ة.الحروميّ 

نّتمييت اإلجراءات الخيياصييييييييييييييية لمجلس حقوق     تّم توجيههييا لهيياوفي إطيار اليدعوة المفتوحية التي  -9
 ثمانية زيارات لتونس. 2017سنة  اإلنسان منذ

  2017حرصيييييييييييت تونس على تقديم تقاريرها الوطنية إلى جميع أجهزة المياهدات وتم منذ سييييييييييينة   -10
التمييز رييد المرأة والتقرير الوطني الجامع لحقوق  تقديم التقرير الوطني الجامع للقضيياء على جميع أشييراو  

مناقشيييية التقرير الوطني للحقوق المدنية والسييييياسييييية وفي    2020األشييييخاص ذو  اإلعاقة كما تم في مار   
 مناقشة التقرير الوطني لحقوق الطف . 2021ما  

منذ سييينة  وتمكما تسييييى تونس إلى تقديم ترشيييحات ليضيييوية مختلف هي ات المياهدات األممّية.   -11
 .تتقديم خمسة ترّشحا 2017

)  -باء  القدوان د   وم ءمدددددة  التشدددددددددريعدي  -125/ 14-125/ 13- 125/ 7- 125/ 6- 125اإلطدددددار 
16 /125 -19 /125 -22/125 -23 /125 -24 /125 -25 /125 -26 /125 -27 /125 -28 ) 

تم تيزيز التشييييييريع التونسييييييي بإصييييييدار عدد من القوانين التي تسييييييتجي  للتوصيييييييات المنبثقة عن  -12
مث  مناهضية الينف ريد المرأة والتمييز الينصير  وتنتيم اليم  المنزلي إريافة    2017االسيتيرال لسينة 

إلى إصيييييييدار القوانين التي أحدثت هي ة حقوق اإلنسيييييييان وهي ة التنمية المسيييييييتدامة وحقوق األجياو القادمة.  
 .2017قائمة في أبرز النصوص الصادرة منذ سنة  2ويتضمن الملح  عدد 

تّم     المصيييييادق عليها  ةالدوليّ واالتفاقيات    صيييييا على مالءمة القوانين مع مقتضييييييات الدسيييييتور وحر  -13
تتولى رييييد   التي  (9)مع الدسيييتور ومع الميا ير الدولية  لنصيييوص القانونّيةا  مةءلمال  الوطنية  اللجنةإحداث  

 وتقديم مقترحات في الغرل. خارطة النصوص القانونية المتيلقة بحقوق اإلنسان التي تتطل  المالءمة

كمييا تم إحييداث لجنتين على مسييييييييييييييتور وزارة اليييدو لمراجييية المجليية الجزائييية ومجليية اإلجراءات   -14
 الجزائّية احت اما لميا ير حقوق اإلنسان. وهما بصدد است ماو أشغالهما.

كما يمّرن القانون األسييييييييييياسيييييييييييي المحدث لهي ة حقوق اإلنسيييييييييييان اقترا  ما تراه في مجاو مالءمة   -15
 النصوص القانونّية مع الميا ير الدولّية.

 اإلطار المؤسساتي -جيم 

 (98-96/125-125/ 15-125السلطة القضائّية ) -1 

لسييييينة    19القانون األسييييياسيييييي عدد  بمقتضيييييى   2016لسييييينة    34تم تنقيح القانون األسييييياسيييييي عدد   -16
2017
وتم تخصييييييييصيييييي    2017المتيل  بالمجلس األعلى للقضييييييياء الذ  انطل  في نشييييييياط  في أفري    (10)

بميزانية  ناقشيها بصيورة مسيتقّلة أمام البرلمان. وانطل  المجلس في اعداد ومتابية الحركة القضيائية السينوية  
 تأد بّية.والحركات الجزئّية والنتر في عدد من الملفات ال

كما أحدث لجانا خاصيية لورييع نتام  الداخلي وإلعداد مشيياريع قوانين النتام األسيياسييي للقضيياة   -17
 ومدّونة السلوك الخاّصة بالقضاة.

 .(11)إحداث محرمة المحاسيات 2019لسنة  41األساسي عدد وتم بمقتضى القانون  -18
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2022 لسيينة  11عدد  المرسييوم  تمت اعادة تنتيم المجلس األعلى للقضيياء من خالو  -91
المتيل    (12)

2022لسيييييييينة   217رئاسييييييييي عدد  المر واأل  بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضيييييييياء
بتسييييييييمية   المتيّل  (13)

 .أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء

المتيل  بإتمام المرسييييييوم    2022جوان   غّرةالمؤّرخ في   2022لسيييييينة   35المرسييييييوم عدد  وصييييييدر   -20
.  المتيل  بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضيييييييييياء  2022فيفر    12المؤرخ في    2022لسيييييييييينة   11 عدد

 وتضمن الياب الرابع من الدستور الجد د بابا  تيل  بالوظيفة القضائّية بجميع اصنافها.

 (29-27/125-21/125-18/125-17/125-11/125-125المحامة الدستورّية ) -2 

من   21تم بمقتضيييى الفصييي   و ة.  أعضييياء المحرمة الدسيييتوريّ جميع انتخاب  من   البرلمان  توّف لم   -21
2021لسنة  117األمر الرئاسي عدد

 .ة مشاريع القوانينإلغاء الهي ة الوقتية لمراقية دستوريّ  (14)

 واختصاها وتركيبتها.وخص الدستور الجد د الياب الخامس من  للمحرمة الدستورية  -22

 (98-29/125-27/125-20/125-18/125-125)اله ئات الدستورّية  -3 

المتيل     2014عّول الياب السيييييابع من دسيييييتور الجمهورية الجد د الياب السييييياد  من دسيييييتور   -23
(  134الفصييييي     -بالهي ات الدسيييييتورية بياب وحيد  تيل  بالهي ة اليليا المسيييييتقلة لالنتخابات )الياب السيييييابع  

 الذ  نص على اختصاصها وتركيبتها.

باألحرام المشيييييييييتركة بين الهي ات    المتيل   2018لسييييييييينة  47ن القانون األسييييييييياسيييييييييي عدد  تضيييييييييمّ  -24
تها وتنفيذها  اإعداد ميزانيو الهي ات  هذه  بقواعد تنتيم وتسييييييييييير مقتضييييييييييات تتيل    (15)الدسيييييييييتورية المسيييييييييتقلة

 .ومراقبتها

ة  لميزانية لمختلف الهي ات الدسييتوريّ باالمتيل     2019لسيينة   15و القانون األسيياسييي عدد  يخوّ كما   -25
 ة.المستقلة مناقشة ميزانياتها وف  إجراءات محددة باعتيارها مهمات خاّص 

 (85-125اله ئة العليا المستقلة ل نتخابات ) أ 

رئاسييييية  تشييييري ّية والال  اتنتخابوهي اال 2017أشييييرفت الهي ة على عدة مواعيد انتخابية منذ سيييينة  -26
 وجميع المحطات االنتخابّية األخرر. 2018سنة لبلدية واالنتخابات ال 2019 لسنة

2022لسنة   22مرسييييوم عدد  تم إصدار ال -72
بتنقيح بيض أحرام القانون األساسي عدد    المتيل  ( 16) 

2012لسيييينة   23
2022لسيييينة  459أمر رئاسييييي عدد  . كما صييييدر ( 17) 

ة أعضيييياء مجلس   تيّل  بتسييييمي ( 18) 
 .المستقلة لالنتخابات الهي ة اليليا

2022لسيييييينة   506وصييييييدر األمر الرئاسييييييي عدد   -82
المتيل  بدعوة الناخبين الى االسييييييتفتاء في  ( 19) 

2022لسينة   34مرسيوم عدد    . وصيدر 2022جويلية   25مشيرو  دسيتور جد د للجمهورية التونسيية  وم  
 (20 ) 

المتيل  باالنتخابات    2014ما     26المؤرخ في  2014لسيييييييينة    16 تيّل  بتنقيح القانون األسيييييييياسييييييييي عدد  
2022لسييييييينة   857عدد  واألمر الرئاسيييييييي   واالسيييييييتفتاء وإتمام 

 تيّل  بنشييييييير مشيييييييرو  الدسيييييييتور الجد د   ( 21) 
 .2022جويلية  25للجمهورية التونسية مورو  استفتاء 

أشيييييييييرفت الهي ة على تنتيم االسيييييييييتفتاء حوو دسيييييييييتور الجمهورية الجد دة برام  تراب الجمهورية   -29
 وخارجها.
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االولية لالستفتاء  بلغ اليدد الجملي  حوو النتائج    2022جويلية    26ووف  قرار الهي ة المؤرخ في  -30
/ مجمو  االصييوات    2830094/ وعدد الناخبين الذ ن قاموا بالتصييويت:  9278541للناخبين المسييّجلين:  

( / مجمو  االصوات التي تحصلت عليها  %94.6)  2607884التي تحصلت عليها االجابة بيييييييييييييييييييييييييييي نيم :  
 (.%5.4) 148723االجابة بيي ال  : 

 االتصال السمعي البصري ه ئة  ب 

 تيل  بإحداث هي ة   2011لسيييينة  116تم اعداد مشييييرو  قانون أسيييياسييييي لمراجية المرسييييوم عدد   -31
وال  زاو هذا المشييييرو  قيد النقا  مع كام     .سييييتيول الهي ة اليليا المسييييتقلة لالتصيييياو السييييميي اليصيييير  

 األطرا  المتدخلة.

2019نة  لسيييييييييي  733صييييييييييدر األمر الحرومي عدد  األثناء    -32
المتيل  بالمصييييييييييادقة على النتام   (22)

 .الهي ةهذه األساسي الخاص بأعوان 

 (50-125ه ئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة ) ج 

2019لسنة  60عدد صدر قانونها األساسي  -33
 . ولم  تم است ماو إجراءات تركيزها بيد.(23)

 (36-35/125-125)ه ئة حقوق اإلنسان  د 

2018  لسيييينة  51قانونها األسيييياسييييي عدد  تم اصييييدار   -34
تم فتح  حيث وانطلقت إجراءات تركيزها   (24)

  وتمت.  2019فيفر    22لمترشييحين بالرائد الرسييمي بتاري   قائمة انشيير و هي ة  الالترشييحات ليضييوية مجلس  
متيلقة بجائحة   ألسيييابل ن تم تأجيلها     2021جويلية   9و  8ليومي    بالبرلمانبرمجة جلسيية عامة انتخابية 

 ولم  تم التوص  لتركيز الهي ة.. 19كوفيد 

والمصييينفة    2008وتواصييي  الهي ة اليليا لحقوق االنسيييان والحريات األسييياسيييية المحدثة منذ جوان  -35
  صنف ب  آداء مهامها.

من القانون   14الفصي    وف هي ة حقوق اإلنسيان    تتولى  في مجاالت التدخ    تفاد  االزدواجيةول -36
المحدث لها التنسي  مع الهي ة الوطنية للوقاية من التيذ   وغيرها من الهي ات األخرر المتدخلة في مجاو 

 ت.حقوق اإلنسان وتتيادو ميها ك  الميطيات والميلومات بخصوص الشرايا

 اله ئات المستقّلة والعمومّية -4 

 (77-76/125-74/125-31/125-125الوطنّية للو اية م  التعذيب )اله ئة  أ 

اء  أد وتتمتع بصيييالحيات واسيييية وباالسيييتقاللية في    2016انطلقت في نشييياطها الفيلي في جويلية  -37
 .ةة سنويّ وترصد لها اعتمادات عموميّ  مهامها.

2017لسيييييييييييييينية    562األمر الحرومي عيدد  كميا ريييييييييييييييد   -38
 ونيائيي  منح وامتييازات رئيس الهي ية    (25)

 .وأعضائها

 .2022مار  مام رئيسة الحرومة في أاليمين تها وأدر األعضاء الجدد تجد د نصف تركيب وتم -39

قياميت الهي ية بزييارات مشيييييييييييييتركية مع وفيد عن اللجنية الفرذيية األمميية لمنع التييذ ي  إلى عيد يد مراكز   - 40
 . 2022أفري     2مار  إلى    27أداها الوفد إلى تونس من  االحتفاظ بمناسية الزيارة التي  
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 ه ئة النفاذ الا المعلومة ب 

لسيينة   918تسييميتهم بمقتضييى األمر الحرومي عدد  باشييرت الهي ة مهامها إثر انتخاب أعضييائها و  -41
2017
هي ييية ونيييائييي   المنح وامتييييازات رئيس    2017لسيييييييييييييينييية    1359األمر الحرومي عيييدد   . وريييييييييييييييد(26)
 .(27)هاءوأعضا

 جار باألشخاصتّ اله ئة الوطنية لماافحة اإل  ج 

2017لسيييييينة   197ها بمقتضييييييى األمر الحرومي عدد  ئتركيزها وتسييييييمية رئيسييييييها وأعضيييييياتم   -42
(28) .

2019لسييييييييييييينة  653األمر الحرومي عدد    ورييييييييييييييد
نها ال تزاو تواج   أسييييييييييييييرها. غير    تنتيمها وطرق  (29)

ميزانية وزارة    ىة وتخصييييييييص الموارد المالية التي تحم  علصييييييييوبات على مسيييييييتور تدذيم الموارد اليشيييييييريّ 
 .اليدو

 (42-37/125-125األطر المؤسساتية األخرى الراعية لحقوق اإلنسان ) -5 

عّزز دسييييتور الجمهورّية الجد دة المنتومة المؤسييييسيييياتّية الراذية لحقوق اإلنسييييان حيث تّم إحداث   -43
المجلس الوطني للجهيات واألقياليم رييييييييييييييمن اليياب الثياليث المتيّل  بيالوظيفية التشييييييييييييييري يّية إلى جياني  اليياب  

لجد د المجلس األعلى  السيييياد  الذ  أقّر الجماعات المحلّية والجهوّية. وأحدث الياب الثامن من الدسييييتور ا
 للتربية والتيليم.

اللجنة الوطنية لمناهضيييية التمييز الينصيييير   وإلى جان  هذه المؤسييييسييييات الدسييييتورّية  تم إحداث   -44
2021لسنة  203مر الحرومي عدد بمقتضى األ

 وهي بصدد التركيز. (30)

  737عدد  الحرومي  يامة لحقوق اإلنسيييان بوزارة الداخلية بمقتضيييى األمر الدارة  اإلكما تم إحداث   -45
2017لسيينة 

في مجاو حقوق االنسييان وتيالجها كما تتولى االنصييات واالرشيياد والتوجي   الشييراور  تتلقى   (31)
 إرافة إلى إحداث التفقدية المركزية بالوزارة.

2021لسييينة  20وتم احداث مؤسيييسييية فداء بمقتضيييى المرسيييوم عدد   -46
تتولى اإلحاطة بضيييحايا  (32)

االعتداءات اإلرهابية من عسييييييييرريين وأعوان قوات األمن الداخلي والد وانة وبأولي الح  من شييييييييهداء الثورة  
 وجرحاها واتخاذ التدابير لضمان حصولهم على حقوقهم وعلى الرعاية الصحية واالجتماذية.

 نسانوتعزيز حقوق اإل ة لحماية اتيّ األطر االستراتيجية والعملي -دال 

 (37-32/125-125االستراتيجية الوطنية في مجال حقوق اإلنسان ) -1 

  ذمن  اإلنسييييانانطلقت تونس في ورييييع الميا ير المرج ية لالسييييتراتيجية الوطنية في مجاو حقوق   -47
 نسان.آليات حقوق اإل التوصيات المنبثقة عنهم مرج ياتها أ  ومن 2020أواخر سنة 

تسييى اللجنة الوطنية للتقارير بدعم من شيركائها لوريع خطد عم  لمتابية تنفيذ التوصييات  كما   -48
 المنبثقة عن آليات حقوق اإلنسان.

- 61/125-125/ 39  -38/125-33/125-125)  نسدددددددانبناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق اإل  -2 
62 /125-125) 

الت وين لفائدة القضاة  برامج  نسان محورا قارا رمن يمث  الت وين والتدري  في مجاالت حقوق اإل -49
حيث  تم توفير الت وين لجميع الحلقات القيادية وتمت    منبما فيهم اليسيييرريين وفي أكاديميات الشيييرطة واأل
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من أعوان وإطارات الحر    2200ت وين حوالي    2020/2021مضييياعفة سييياعات التدريس. وسيييجلت سييينة  
 اسي والمستمر.الوطني على مستور الت وين األس

وتخصييييييييييييييص وحدات ت وينية لفائدة جميع المتدخلين من فاعلين اجتماعيين ومهنيين في تياملهم   -50
ة على غرار اليومي مع عد د الف ات المسيييييتهدفة . كما  تم تخصييييييص بيض المسيييييائ  ببرامج تدري  خاصيييييّ

 لتمييز الينصر .القوانين األساسية المتيلقة بمناهضة الينف رد المرأة والمتيلقة بمناهضة ا

ألدلة التيليمية الخاصييييييييية باليسيييييييييرريين لتتماشيييييييييى مع التحديات والمهام  ويتم التحيين المسيييييييييتمر ل -51
إعداد مدونة سييييييلوك خاصيييييية بقطا  الدفا   كما  تم اليم  على  الجد دة التي تشييييييارك فيها القوات المسييييييلحة  

 نسان والقانون الدولي اإلنساني.حقوق اإل باحتراموالتي ستشتم  بالضرورة على قواعد وميادئ تتيل  

وفي إطار الشيييراكة مع المفوريييية السيييامية لحقوق اإلنسيييان  تم تخصييييص محاور تتيل  بالتربية   -52
 على قواعد حقوق االنسان لفائدة اإلطارات الد نية.

ت وينيية إطيار تربو  في مجياو الطفولية الميررة من برامج  5000متفقيد طفولية و 300واسييييييييييييييتفياد   -53
 خاصة بمجاالت تدخلهم.

حقيية   5000وتنفيذا لالسيييييييتراتيجية متيددة القطاعات لتنمية الطفولة الميررة  تم اصيييييييدار وتوزيع   -54
 متدخ  حولها. 5000بيداغوجية تتضمن محور حقوق الطف  وت وين 

 المتدخلين. ويتم على مدر هذا التقرير اإلشارة الى األنشطة الت وينية المنجزة لفائدة عد د -55

مراجية برامج التيليم اسييتنادا    انطلقت  فقد  نسييانالتربية والتثقيف على حقوق اإلأما على مسييتور  -56
 .غايات الهد  الرابع للتنمية المستدامةو نسان لميادئ حقوق اإل

إرسيييييييياء المدرسيييييييية  . وتم  إدراج مفهوم التربية على الصييييييييحة الشيييييييياملة في البرامج التيليميةكما تم   -57
وتم في الغرل    ة.دماج ميادئ حقوق اإلنسييييييان في المجاالت الرئيسييييييية للحياة المدرسيييييييّ إلالصييييييديقة للطف   

إعداد دلي  بيداغوجي ومنصييييييية إل ترونية تفاعلّية ليييييييييييييييييييييي  الّتربية على حقوق اإلنسيييييييان وتيزيز حرية التيبير  
 ومناهضة خطاب ال راهية في الوسد المدرسي 

تم الشييييييرو  في إرسيييييياء اسييييييتراتيجية وطنية للتربية على المواطنة بالتياون مع  ذا التوج   له  اوتيزيز  -58
الميهد اليربي لحقوق االنسيييان ويتم تنفيذ هذا المشيييرو  بالشيييراكة مع منتمة اليونسيييرو والمفوريييية السيييامية  

ان والمفورييييية  لحقوق اإلنسييييان واليونيسيييييف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصييييندوق األمم المتحدة للسيييير
 .السامية لشؤون الالج ين

 ةة والسياسيّ حماية وتعزيز الحقوق المدنيّ  -ثانياا  

التعددددذيددددب -ألف  - 72/125- 71/125-70/125-69/125-68/125-125)  مندددداهضددددددددددددة 
73/125-74/125-75/125-79) 

  101الفصييييييييييي     في ذلكمراجية المجلة الجزائية وفقا للميا ير الدولية بما تيم  تونس حاليا على   -59
 مررر المتيل  بمفهوم التيذ  .

في كي  ميا    لتشييييييييييييييريرهياوزارة الييدو   معهي ية الوطنيية للوقيايية من التييذ ي  اتفياقيية تيياون  ال  برميتأ -60
مذكرات عم  تنتم إجراءات زيارة الهي ة  وّتم اصييدار   تيل  بترو  االحتجاز ورييمان حقوق المحتجزين.  

بمختلف   2021زيارة سييييييينة  49ونتمت الهي ة    للسيييييييجون ومراكز اإلصيييييييال  وتسيييييييهي  مهمات أعضيييييييائها.
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طنية والدولية سييييييينة  . وبلغ اليدد الجملي للزيارات من مختلف الهي ات الو 2018سييييييينة    23السيييييييجون مقاب  
 (.3 زيارة )ملح  عدد 222: 2021

  2018كما مرنت مذكرة التفاهم المبرمة مع الرابطة التونسييييييّية للدفا  على حقوق اإلنسييييييان سيييييينة  -61
 من تنتيم زيارات إلى مراكز اإليقا  واالحتفاظ الخارية إلشرا  وزارة الداخلّية.

   الدعاء بالتيذ   أو سييييييوء السييييييلوك داخ  السييييييجون التحقي  المسييييييتق  في حاالت اوفيما  تيل  ب -62
تتيّهد الهي ة اليامة للسيجون واإلصيال  باليحث في جميع الشيراور واالدعاءات بسيوء المياملة الموجهة لها  
أو المحالة من سيييلطة اإلشيييرا  أو من طر  الجم يات والمنتمات الحقوقية الناشيييطة في مجاو مناهضييية  

 التيذ  .

قضييييييية الى نهاية السيييييينة القضييييييائية   296القضييييييايا التحقيقّية في ادعاءات التيذ    وقد بلغ عدد   -63
2020-2021. 

وزارة الداخلية في إطار تصييييييييّد ها لممارسييييييييات التيذ    ومن جهتها  تتولى هياك  الرقابة والتفقد ب -64
فقد الفج ية والميلنة  ت ثيف زيارات الرقابة والتب   قضايا إرهابيةذلك في إطار   بما في  وانتهاك حقوق اإلنسان

بيييالتحرييييات  للوقو  على ميييدر احترام الوحيييدات األمنيييية للقوانين في التييييامييي  مع ذو  الشييييييييييييييبهييية والقييييام 
إثارة    تقوم بوالتحقيقات اإلدارية الالزمة بخصييوص الشييرايات واليرائض المرفوعة لد ها. وفي صييورة ثبوتها

 ن.رّد األعوان المتورطيواإلدارية  المؤاخذة الجزائية

 وعلى مستور تدذيم القدرات  تّم ت وين: -65

 (2017في مجاو مناهضة التيذ   )قال  33 •

 (2017مرافحة اإلرهاب ورمانات ذ  الشبهة )حوو قال  126 •

إدراج البروتوكوو االختيار  الملح  باتفاقية مناهضييية التيذ   ريييمن مادة حقوق اإلنسيييان لفائدة   •
مشارك    1494وتم في هذا اإلطار ت وين  كافة أصنا  المت ّونين في مدرسة السجون واإلصال   

 .2020سنة 

 .بروتوكوو إسطنبوو في الط  الشرعيت وين عدد من القضاة واألطياء الشرعيين حوو  •

 دلي  األدلة الطبية القانونية في حالة ادعاءات التيذ   وسييييييوء المياملة  في   وتييا لنشيييييير وتقديم -66
دورات ت وينية في مختلف جهات البالد للتيريف بالدلي  وت وين    8تأمين   2019تم سيييييييييييييينة    2018جوان 
 طبييا. 50حوالي 

لفييائييدة اإلطييارات  ت وينييية  اليييد ييد من الورشيييييييييييييييات الالهي يية الوطنييية للوقيياييية من التيييذ يي   ونّتمييت  -67
 .مينيين بأورا  المحتجزين والياملين باألماكن السالية للحريةوالموّظفين ال

ومتابية للتوصييييييييات المنبثقة عن الجنة األممية لمناهضييييييية التيذ   إثر مناقشييييييية تقريرها الوطني   -68
   وريت اللجنة الوطنية للتقارير خطة عم  تنفيذية تشاركية وهي بصدد المتابية.2016سنة 

- 53/125-52/125-125ضددددددددمان حقوق اإلنسددددددددان في سددددددددياق ماافحة اإلرهاب ) -باء 
58/125-78/125-79) 

بمرافحة اإلرهاب وغسيييييي  األمواو على    المتيل  2015لسييييينة   26سييييياسيييييي عدد  نص القانون األ -69
الجرائم بنفس الضييييييييييمانات  هذه  يتمتع األشييييييييييخاص المحتف  بهم في و   .ةوجوبية التحقي  في الجرائم اإلرهابيّ 
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م عائالتهم  عالإ حيث االتصيييياو بمحامي و   االحتفاظ( منباسييييتثناء آجاو )  الممنوحة لغيرهم من ذو  الشييييبهة
. وبلغ عدد المسييييييييييياجين  واليرل على الفحص الطبي والح  في تقديم شيييييييييييراية في حالة حصيييييييييييوو انتهاك

  38مود  منهم   797:  2022المورطين في جرائم االرهاب والمودعين بالوحدات السييييجنية الى حدود جوان 
 اناث. 52منهم  2017سنة  1310اناث مقاب  

 ميرات في أماكن االحتجاز.وتسيى الدولة لتيميم أجهزة كا -70

تمت مراجية منتومة التفقد والرقابة الداخلية على قوات األمن الداخلي من خالو إحالة اختصييياص   -71
البت في االنتهاكات الجسيييييييييييمة لحقوق اإلنسييييييييييان الى هير  تفقد مركز  مسييييييييييتق   تمث  في التفقدية المركزية  

 تلقي الشراور واليرال ومتابيتها إداريا و/أو قضائيا.لمصالح وزارة الداخلية. كما تم ورع نتام داخلي ل

 (57-56/125-55/125-54/125-51/125-125ماافددحددة اإلرهددداب )تداب ر  -جيم 

الوطنية لمرافحة    تواصيييييييييي  اللجنة الوطنية لمرافحة اإلرهاب اإلشييييييييييرا  على تنفيذ االسييييييييييتراتيجية -72
في تنياغم مع الرييية االسييييييييييييييتراتيجيية األمميية وخطية األمين الييام لألمم المتحيدة    التطر  الينيف واإلرهياب

 لمرافحة التطر  الينيف واإلرهاب. وهي قيد التقييم والمراجية بصورة تشاركّية.

راتيجّية على مستور دورات  وتتولى اللجنة تنتيم اليد د من البرامج وعقد شراكات لتنفيذ هذه االست -73
ت وينييية مثيي  برنييامج ت وين حوو المقيياربيية متيييددة األطرا  للتوقي من التطر  لييدر األطفيياو والشيييييييييييييييياب  
موجهة للقضيياة واالخصييائيين االجتماعيين والنفسييانيين ومندوبي حماية الطفولة وت وين موّج  لألئمة والقادة  

 .البد   الخطابلتطوير الد نيين 

تيم  حاليا بالتياون مع وزارة اليدو وبدعم من شييييييييييييركائها على بلورة آلية وطنية لل شييييييييييييف  وهي   -74
 الميرر والتيهد بالحاالت الهشة الميررة لالستقطاب.

انبث  عن النيدوات   صييييييييييييييدار ميثياق تونس للتيياي إتم وفي إطيار التوقي من اإلرهياب والتطر     -75
تحت إشييييييرا   بالجوامع المركزية  تضييييييمن دروسييييييا  وتم ورييييييع برنامج وطني    التي تم تنتيمها في الغرل.

لدرو   لت وين لجنة إلعداد تصور  وتم  مام الخطي   اإل  وميثاقئمة  الدلي  المرجيي لألمختصين كما صدر  
 والحوارات داخ  السجون.

للدعوة   توعويةمضيييات  و ابة ال ترونية لنشييير قيم اإلسيييالم و إحداث بو تضيييمنت تنتيم حملة    كما تمّ  -76
خاصية في صيفو  الشيياب وتخصييص خط  الجمية لمرافحة التطر  واإلرهاب    لى التسيامح ونبذ الينفإ

 .2018-2017وذلك خالو سنتي 

تمحورت حوو النهول    2019نسان في ة السامية لحقوق اإلاتفاقية شراكة مع المفوريّ   وتم إبرام -77
مركز اليحوث والدراسييات في حوار الحضييارات  . وأصييدر  نسييانأن الد ني والتربية على قواعد حقوق اإلبالشيي

لتياهرة    ةجتمياذييّ االنسيييييييييييييييانيية و اإلمقياربيات  الحوو  2020مجلية علميية ف ريية في ميار      واألدييان المقيارنية
 .اإلرهاب

ناد  أطفاو متنق    19وإحداث    .والية 16أسيرة متواجدة بيييييييييييييييي    430مشياريع لفائدة    احداثتم    كما -78
راد و واب لرفع الوعي لدر الناشيييييييييييييي ة بثقافة الحوار    11نواد  في المناط  الحدودية و 4منهم    2017منذ 

 .2022مرك  طفولة في المناط  الداخلّية سنة  11والتياي  السلمي إرافة إلى إحداث 

مشييييياريع تنموية محلية  تنفيذ  تم حيث  البرنامج الخصيييييوصيييييي لتنمية المناط  الحدوديةوتم إنجاز   -79
  2018-2016وتم خالو    ميتمدية حدودية. 20واليات تشيييييييييم    08تضيييييييييمن تحسيييييييييين ظرو  ال ي  في 

 منتفع. 2144مسرنا وإحداث وتدذيم مواطن الشغ  لفائدة  216تحسين  
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ة الخطاب البد   لنشييييييييييير ثقافة حقوق اإلنسيييييييييييان ونبذ خطاب الينف وال راهية   -80 وفي إطار منصيييييييييييّ
 راكة مع المجتمع المدني  تم انجاز شريد وثائقي وعدد من ال يسوالت التربوّية.بالش

في سيييييييياهمت الجهود المبذولة لت ريس المقاربة الشييييييييمولية للتصييييييييد  ل رهاب والتطر  الينيف  و  -81
 تحقي  نتائج إيجابية في المجاو.

 (92-52/125-125تنظيم حالة الطوارئ ) -دال 

إلعالن حالة الطوارئ والتمد د فيها في عدة فترات.    1978لسييييييييييييينة   50ألمر عدد  جو  ل يقع الر  -82
مر وفقا للميا ير الدولية بما يضيييييييييمن توازنا بين متطليات حماية ة لتيد   هذا األوتم اعداد ميادرة تشيييييييييري يّ 

ى  إل حالتها  إتّم التداوو رييييييييييمن مجالس وزارية حوو هذه الميادرة و األمن اليام ورييييييييييمان حقوق اإلنسييييييييييان و 
 .2018البرلمان منذ سنة 

 (93-33/125-125إص ح  طاع األم  ) -هاء 

تمت بلورة برنامج شيييييييييرطة الجوار بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالنطالق في تجربت   -83
 ميدانيا في عدد من المدن في انتتار تيميم  وطنّيا.

اإلطار القانوني والمؤسييييييسيييييياتي )مدونة السييييييلوك   ويقوم البرنامج على عدة محاور أهمها: تطوير   -84
مشيييرو  السيييياسييية الجد دة للرقابة والتفّقد...( وتحسيييين البنية التحتية والوسيييائ  والميدات واإلطار اللوجسيييتي  
عبر تهي يية عييدد من المراكز النموذجييية لألمن والحر  الوطنيين وأربييية مراكز للت وين والمحيياكيياة وتهي يية  

بيالمقر المركز  لوزارة اليداخلييية وبياإلدارة اليييامية للحر  الوطني. كمييا تم تطوير  مقرات فضييييييييييييييياء المواطن 
المنتومة اإلعالمية للجغرفة الرقمّية للجرائم ومنتومة التصيييييير  في الشييييييرايات والتفقد. وتم تدذيم الت وين  

 وتفيي  الشراكة والتواص  مع المواطنين.

 (67-66/125-65/125-64/125-125مقوبة اإلمدا  ) -واو 

وكيانيت من بين اليدوو التي   .رغم الحرم بهيا  1991نوفمبر   17لم تنفيذ تونس عقوبية اإلعيدام منيذ  -85
وآخرهييا سيييييييييييييينيية  وافقييت على وقف اليميي  بيقوبيية اإلعييدام الوارد في قرارات الجم ييية الييياميية لألمم المتحييدة 

 سي.وال تزاو هذه المسألة مح  جدو وتيا ن في اآلراء داخ  المجتمع التون .2020

وتجدر اإلشييييييييييييارة الى أن المسيييييييييييياجين المحرومين باإلعدام  تمّتيون بنفس الحقوق المرفولة ليقية   -86
 .مرة ك  شهر   القفةوتلقي »ح  الزيارة بالحاجز المساجين من 

 (98-97/125-125نظا  العدالة ) -زاي 

لجيلها قادرة على تقديم خدمات ذات جودة   تيم  وزارة اليدو على تطوير المنتومة القضييييييييييييييائية -87
تلبي رغيات المواطنين في عدالة مسيييييييييييتقلة شيييييييييييفافة وفيالة وذلك من خالو مخططها االسيييييييييييتراتيجي للفترة  

2016-  2020
. ويتضييييّمن  هدا  التنمية المسييييتدامةأ من   16من الهد     16.3مع المؤشيييير  في تناغم   (33)

ة القضيييياء والثقة في  وفي مؤسييييسييييات  واحترام القانون  محاور رئيسييييية: رييييمان قيم وميادئ اسييييتقاللي  خمسيييية
والرفع من ميا ير أخالقيات المنتومة القضييييائية والسييييجنية وتطوير جودة اليدالة وتيسييييير نفاذ المتقارييييين  

 إليها وتدذيم آليات االتصاو والتواص  والشراكة.
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قضيييايا الجزائية بالنيابة  على مسيييتور تحسيييين جودة اليدالة  تم تركيز خاليا الفصييي  السيييريع في ال -88
اليمومية بجميع المحاكم االبتدائية تتولى اإلشيرا  مياشيرة على اعماو الضيابطة اليدلية في المحارير التي  
يرون فيها المتهم بحالة سيييييييييييرا  ومتابية احالتها للحرص على حضيييييييييييور المتهمين وتفاد  األحرام ال يابّية  

 وطوو اإلجراءات.

اعداد الوثيقة التوجيهية للسييييياسيييية الجزائية بمناسييييية انيقاد الجلسيييية اليامة للنيابة  وتم الشييييرو  في  -89
باعتماد مسيييار تشييياركي يضيييم مختلف مرونات األسيييرة القضيييائية والجهات    31/03/2022اليمومية بتاري   
 اإلدارية المينّية.

امج دعم مسييييييييييار إصيييييييييال   منها برنالممولة من االتحاد األوروبي  وعمليا   تم تنفيذ عد د البرامج   -90
تياون مع مجلس  وبرنامج    القضييياء على المسيييتويين الهيرلي واليشييير  وبرنامج دعم تطوير إصيييال  اليدالة

 رمي إلى تطوير محرمية التيقيي  وخمس محياكم نموذجيية أخرر إرييييييييييييييافية إلى برنيامج  مسيييييييييييييياعيدة  أوروبيا  
 .اإلصالحات القضائية في دوو الجوار الجنوبي 

قطاب قضييائية متخصييصيية كالقط  القضييائي لمرافحة االرهاب والقط  القضييائي  تم ت وين أ  كما -91
 االقتصاد  والمالي.

  تم الشييييرو  في مراجية  للقضيييياء وتيسييييير حقوق المتقارييييين النفاذ  وحرصييييا على ت ريس الح  في   -92
اإلدار  و  تم تيزيز تلك المنتومة في القضيييييييييياء    كما  المتيل  باإلعانة اليدلية  2002لسيييييييييينة    52القانون عدد  

لميالجة طوو إجراءات منح اإلعانة اليدلية مع التأكيد على وجوبيتها بالنسييييييية    (34)صيييييييدور منشيييييييور مشيييييييترك
للنسيييييياء واألطفاو رييييييحايا الينف. ولتيسييييييير النفاذ للميلومات والخدمات القضييييييائية تم تيميم مرات  اإلرشيييييياد  

تدائية وإعداد دلي  حوو المرشيد القضيائي وتوفير قاعدة بيانات قانونية إل ترونية  القضيائي بمختلف المحاكم االب
 تقدم عد د الخدمات كما تم تركيز نتام اليرل االل تروني للقضايا بجميع المحاكم وهو حيز االستغالو.

وفي إطار السييييي للحّد من تداذيات آثار انتشيييار فيرو  كورونا على سيييير المحاكمات وخاصيية   -93
محرمة   20محرمة اسيييييت نا  و 13لمتيلقة بالموقوفين تم ارسييييياء نتام المحاكمة عن بيد وللغرل تجهيز  ا

 وحدات سجنية بالميدات الخاصة بذلك االجراء. 10ابتدائية و

 (103-102/125-101/125-100/125-125م  االكتظاظ داخل السجون ) الحد -حاء 

ووفقا لمشييرو  السييياسيية الجزائية   تم    مراجية المجلة الجزائية ومجلة اإلجراءات الجزائيةفي إطار   -94
ة وتوسييييييييييييع صيييييييييييالحيات قاريييييييييييي تنفيذ لحد من حاالت اإليقا  التحفتي وإقرار تدابير احترازيّ النتر في ا

 مراجية القانون المتيل  بنتام السجون.ها. ويتم حاليا اده صالحية تيد لاليقوبات وإسن

2020لسيييينة   29. وصييييدر في هذا الشييييأن المرسييييوم عدد   -95
المتيل  بنتام المراقية االل ترونية   (35)

 وهو في بداية تطبيق .

  14ية بييييييوتم تفيي  عقوبة اليم  لفائدة المصلحة اليامة من خالو احداث وتهي ة مرات  المصاح -96
 لمجلة االجراءات الجزائية. 336محرمة استنادا ألحرام الفص  

للقاريي من سيلطة تقد رية أوسيع في   (36)المتيل  بالمخدرات  2017لسينة   39ومّرن القانون عدد   -97
 تفريد اليقوبة في صورة االستهالك ألوو مّرة.

تهي ة وبناء وتوسيييييييييييع بيض الوحدات  تطوير البنية التحتية من خالو  كما  تواصيييييييييي  اليم  على   -98
لترفيع في المسييياحة المخصيييصييية ل   سيييجين ومن المتوقع  السيييجنية وف  الميا ير الدولّية  مع اليم  على ا

اريييييافة الى اعادة توزيع المودعين المحرومين على  .  2022متر مربع موفى    3.42بلغ تلك المسييييياحة  أن ت
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الوحدات السييييجنية بصييييفة  ومية لتيد   نسييييية االكتتاظ خاصيييية بسييييجون االيقا  مع االخذ بيين االعتيار  
 للور ية االجتماذية والصحية ومستور الخطورة.

تيلي  الزييارات  م اتخياذ جملية من التيدابير الوقيائيية منهيا ت  19كوفييد   وفي إطيار مجيابهية جيائحية -99
تخفيض عدد الزيارات الخاصيييييية بر  مع اإلبقاء على نسيييييي  الزيارات اليادية عبر الحاجز و   المياشييييييرة وقتيا

السييييييتقياو فضيييييياءات سييييييجنية    بسيييييييية  تخصيييييييص أجنحة عازلةو طف  جانح إلى زيارة واحدة في األسييييييبو  
االكتتاظ والخارطة  و    راعى فيها نسيييييييي  اإل داعات قاليم اعتمادا على ميا ير مختلف األالمودعين الجدد من  

 .القضائية وخصوصية ك  وحدة سجنية

 (82-81/125-80/125-125تجار باألشخاص )ماافحة اإل  -طاء 

للسيييييييييينوات    اسييييييييييتراتيجيتها الوطنيةصييييييييييياغة  توّلت الهي ة الوطنية لمرافحة اإلتجار باألشييييييييييخاص   -100
  5.2والمؤشييير    16من الهد     16.4و  16.2تناغم مع المؤشيييرات  في  وف  مقاربة تشييياركية  2018-2023

 لتنمية المستدامة.ل 5من الهد  

  425أكثر من  منها  اسيييتفادالمهنيين ة لفائدة  اليد د من األنشيييطة التدريبيّ في هذا اإلطار    نتمتو  -101
خلين االجتماعيين ومندوبي حماية من قضييييييييييياة عدليين وعسيييييييييييرريين وقوات األمن الداخلي والمتد  مشيييييييييييارك

 الطفولة. واليد د من الحمالت التوعوية وطنيا ومحلّيا.

شييييخص   41شييييارك فيها   helpفي تنتيم دورات الدراسيييية عن بيد    2020كما انطلقت منذ سيييينة  -102
 .في الدورة األولى

على تطوير آلية وطنية لرصيييييييد وإحالة وتوجي  ريييييييحايا االتجار باألشيييييييخاص في   الهي ة  عملتو  -103
بتحد د هوية الضيييحايا  تسيييمح   إطار شيييراكة اسيييتراتيجية مع القطا  اليام والخاص والمجتمع المدني والدولي

 وتوجيههم نحو الخدمات المناسية ودعمهم وحما تهم.

بلغ عدد المتيهد بهم من قب  مراكز الرعاية  ،  اعلى مسييتور المسيياعدة االجتماذية وا واء الضييحاي -104
 من جميع األعمار. 2020رحية خالو سنة  79االجتماذية 

 (84-125تعزيز الحريات العاّمة ) -ياء 

 (94-125/ 93-125/ 92-125حرية تكوي  الجمعيات وحماية المدافع   ملا حقوق اإلنسان ) -1 

عبر تشيييييييييريك مرونات المجتمع    2011لسييييييييينة   88المرسيييييييييوم عدد   مراجية  الحرومة إلى تسييييييييييى -105
 . ويرمي التنقيح إلى:المدني

وت ريس مبدأ    ت وينهاإحداث منصييييييييية إل ترونية للتصييييييييير  في ملفات الجم يات بهد  تيسييييييييييد   •
  الشفافية المالية

  مراجية التموي  اليمومي للجم يات •

  ةحروميّ ة غير النتصاب المنتمات الدوليّ الاحداث نتام قانوني  •

 .ورع نتام قانوني خاص بمؤسسات النفع اليام •

 وال  زاو هذا المشرو  مح  تداوو بين الحرومة وأصحاب المصلحة. -106
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  88  عدد  المرسيييييييومفقد نص    نسيييييييان من المضيييييييايقات للمدافيين عن حقوق اإل  لحدّ وفيما  تيل  با -107
كما     يحجر على السيلطات اليمومية عرقلة نشياا الجم يات أو تيطيل  بصيفة مياشيرة أو غير مياشيرة.   أنّ ب

الدولة تتخذ جميع التدابير الالزمة التي ت ف  ل   شيييخص حماية السيييلطات المختصييية ل  من أ   نّص بأّن  
في آخر نتيجة لممارسيت   عنف أو تهد د أو انتقام أو تمييز ريار فيال أو قانونا أو ريغد أو أ  إجراء تيسي

 . المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا المرسوم

 (91-90/125-89/125-88/125-87/125-125/ 86-125) والنشروالصحافة حرية التعب ر  -2 

  116و  115تقّدمت الحرومة بميادرة تشيييييييييييري ية تتالءم مع الميا ير الدولية لتيد   المرسيييييييييييومين   -108
االتصييييياو السيييييميي    هي ةبتنتيم اختصييييياصيييييات  و تتيل  بحرية االتصييييياو السيييييميي اليصييييير     2011لسييييينة 

 .األطرا  المتدخلة مع جميع تشاركي لمنهج اوذلك وفقاليصر  

 (95-125حماية المعطيات الشخصية ) -3 

2013لسينة   4506مر عدد  تم صيل  الوكالة الفنية لالتصياالت المحدثة بمقتضيى األ -109
احداث   (37)

طار حماية الميطيات  إلجنة تتابع حسييييييييييين اسيييييييييييتغالو المنتومات الوطنية لمراقية حركة االتصييييييييييياالت في 
إرافة  س  في تركيبتها قاريا كنائ  رئي  في الغرل  تضمّ الشخصية والحريات اليامة ومن بين الضمانات  

 ة.ممث  عن الهي ة الوطنية لحماية الميطيات الشخصيّ إلى 

 (63-125حرية التظاهر ) -4 

في حين   التي تنتتم بصييييورة قانونّية تأمين الفضيييياءات اليامة والمتاهرات واالحتجاجات  آليا    تم -110
 .التحركات عن سلميتهاة أثناء خروج بيض لقوة الشرذيّ  تم التدخ  وف  التدرج في اللجوء ل

ك  عون أو إطار أمني  رت   أخطاء مهنية ويتم اجراء التتييات اإلدارية واليدلية الالزمة ريييييييّد   -111
إجراء األبحياث    لوزارة اليداخليية فيادحية أثنياء أدائي  لمهيامي  في مريافحية الشييييييييييييييغي  كميا تتوّلى الهيياكي  الرقيابيية

تجاوزات رييييييد أعوان األمن واتخاذ   ةتشييييييّري في خصييييييوص أيك   إثر ة والحياد  الالزمة وف  قواعد الشييييييفافيّ 
 ثبوت أ  تجاوز.اإلجراءات التأد بية الالزمة عند 

 تعزيز المساواة ومد  التم  ز -ثالثاا  

) -ألف  العنصدددددددددري  التم  ز  - 43/125-42/125-41/125-40/125-125مندددداهضدددددددددددددة 
46/125-47) 

 تالءم مع    بماالمتيل  بمناهضة التمييز الينصر     2018لسنة   50ساسي عدد  القانون األ  صدر  -112
التمييز الينصييييييييير  كجريمة مسيييييييييتقلة وقرنها بترو  تشيييييييييد د في بيض   . وأقرّ الميا ير الدولية في الغرل

التيويض  ضيحايا الح  في اإلحاطة النفسيية واالجتماذية والحماية القانونية إريافة إلى  لوريمن ل  .الحاالت
 منذ دخول  حيز النفاذ.قضائية استنادا لهذا القانون ت عدة أحرام صدر و  القضائي اليادو والمناس .

لسينة   203عدد  مر الحرومي  األ بمقتضيى  لجنة الوطنية لمناهضية التمييز الينصير  اكما أحدثت   -113
 الذ  ريد تركيبتها ومهامها وهي بصدد التركيز. 2021
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 (178-177/125-176/125-45/125-125ي اإلما ة )حقوق األشخاص ذو  -باء 

بميا يمّرن من مواءمتي  مع   2005لسيييييييييييييينية  83تيمي  تونس على مراجيية القيانون التوجيهي عيدد   -114
 الميا ير الدولّية تيزيزا لحقوق ذو  اإلعاقة.

  700وتقوم اليدولية على تيدذيم اإلدمياج الفيلي ليذو  اإلعياقية.  ففي مجياو التشييييييييييييييغيي    تم بييث  -115
شيييخص من ذو  االعاقة منهم   877في كام  البالد. وتّم تشيييغي  وإدماج    2016مشيييرو  سييينو  منذ سييينة  

من االنتدابات في القطا  اليام   %  2بالقطا  الخاص. وتم تخصييييييييييييص    2020-2016امرأة بالفترة    249
 شخصا منتدبا(. 126)

شييييييييييييخص. وبلغ عدد   15570اسييييييييييييتفاد من خدماتها   310ويبلغ عدد مراكز التربية المختصيييييييييييية   -116
مراكز جد دة. وتم    8جم ية. وتقوم الجم يات حاليا باسيييييييت ماو بناء   291الجم يات الناشيييييييطة في المجاو  

 احداث المركز الدولي لليحوث حوو اإلعاقة.

مركزا دامجا ل عالمية الموجهة للطف  خاصة باألطفاو حاملي    24  وتم تخصيص فضاءات بيييييييييييييييييييييييي -117
 طف  من ذو  االعاقة.  4000:  2017اعاقة )سم ّية بصرّية وذهنية وعضوية( استفاد من خدماتها منذ سنة  

 أما بالنسية ل دماج المدرسي  تيم  الدولة على تجاوز تيّثر تجربة المدار  الدامجة. -118

برنامجا للتربية ما قب  المدرسيييييييييية ليدد من األطفاو المصيييييييييابين بطيف التوحد  وورييييييييييت الدولة   -119
 طف  لمدة سنتين. 500يستفيد من  

وعلى مستور الولوج لليدالة  تمت تهي ة اليد د من المحاكم. كما تم القيام بميادرات لتحسن ولوج   -120
 قانون مناهضة الينف رد المرأة. نسخة بلغة البرا  من ذوات اإلعاقة اليصرية لليدالة من ذلك اتاحة

وت ف  الهي ة اليليا المسيتقلة لالنتخابات بطاقات بلغة البرا  وتتولى توفير  مراف   عند االقتضياء   -121
 ووف  شروا ميينة لذو  اإلعاقة اليصرية لممارسة حقهم في االنتخاب.

قات اليالج المجاني لذو   اإلعاقة ومنحة اليائالت الميوزة وبطاإسيييييييييييناد بطاقات  كما  تواصييييييييييي   -122
وتم تنفيذ مشيرو  دعم    تهم.افة إلى تنفيذ برنامج اقتناء اآلالت التيويضيية والميسيرة ل دماج لفائدريإاإلعاقة  

 حماية بد لة مالئمة لألطفاو من ذو  االعاقة والترفيع في المنحة المخصصة لليائلة البد لة.

خذ بيين لأللفائدة المهندسييييييين الميماريين  توعوية   دوراتوفي مجاو تهي ة الفضيييييياءات  تم تنتيم   -123
 ة.ذو  اإلعاقة في مشاريع البناء والتهي ة اليمرانيّ لاالعتيار 

باإلحاطة الصيييييحية  تتيّل   ة الخاصييييية باليسيييييرريين عد د االمتيازات  تتضيييييمن األنتمة األسييييياسييييييّ و  -124
 اإلعاقة بخدمات صحية وتأهيلية بالبيت.ة لليسرريين إرافة إلى تمتيع عميقي والمادية واالجتماذيّ 

 تعزيز حقوق المرأة ومناهضة العنف -جيم 

- 132/125-125/ 130-125/ 129-113/125-44/125-125)الجنسدددددددد   المسدددددددداواة ب   تدعيم  -1 
135/125-136/125-137/125 -141/125 -155/125-167 /125-168 /125-169 /125-
170/125-171/125-172) 

الّدولة بحماية   أقر الدسييييييييتور الجد د المسيييييييياواة بين جميع المواطنين والمواطنات ونص على التزام -125
الفرص بين الّرج     لت افئ كما أقر أن الدولة ريييامنة  دعمها وتطويرهاعلى    اليم الحقوق المرتسيييية للمرأة و 
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إلى تحقي  التّناصييييييف بين وأن الدولة تسيييييييى   .والمرأة في تحّم  مختلف المسييييييؤولّيات وفي جميع المجاالت
 .المرأة والّرج  في المجالس المنتخية

مقياربية النو    انييات وف اعيداد وتنفييذ الميز  18في فصييييييييييييييلي  القيانون األسييييييييييييييياسييييييييييييييي للميزانيية أقر  -126
 .2018لسنة تلك المقاربة في مجلة الجماعات المحلية  االجتماعي.  كما تّم اعتماد

من تقرير   112-91وتم إقرار عد د االسييييتراتيجيات لتدذيم المسيييياواة بين الجنسييييين )انتر فقرات   -127
CEDAW/C/TUN/7)    التي    2018ان  في جو   مأسيييييييييسييييييييية النو  االجتماعيلالوطنية    الخطةمن أبرزها

 تستجي  للهد  الخامس للتنمية المستدامة وترجمت لخطد في ك  القطاعات تم الشرو  في تنفيذها.

وتواصيييييي  تنفيذ برنامج ترسييييييي  المسيييييياواة بين النسيييييياء والرجاو في تونس المموو من قب  االتحاد   -128
نية وخطد قطاذية لتنفيذ  األوروبي على المسيييييييييتويات الوطنية والجهوية والمحلية. كما تم وريييييييييع خطة وط

 بدعم من هي ة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين. 25-13قرار مجلس األمن 

وفي إطار االسيييييتراتيجية الوطنية للتمرين االقتصييييياد  واالجتماعي للنسييييياء والفتيات في المناط    -129
االنقطا  المدرسييييييييي خاصيييييييية لدر  تواصيييييييي  تنفيذ المشييييييييرو  الوطني لمقاومة    2020– 2017الريفية للفترة  

من   واليية خالو الثالثي األوو 16الفتييات في المنياط  الريفيية كميا تّم إحيداث مجيامع تنمويية في أكثر من  
 .2022امرأة في بداية  30( مجمع نسائي بالوسد الغربي لفائدة 02. وتم تركيز عدد )2022

ي الوسيييد الريفي الالتي تم تخصييييصيييهن بيدة  كما تتضيييمن االسيييتراتيجية عدة برامج لفائدة النسييياء ف -130
الترفيع في  ( منهيييييا  CEDAW/C/TUN/7من تقرير    353-346والفقرات    112إجراءات )انتر الفقرة  

مليون د نار سييينة    10مليون د نار إلى    3من    االعتماد المخصيييص لبرنامج دفع الميادرة االقتصيييادية النسيييائية
 .%30% إلى 6مرات من  5ريع الفالحية النسائية صة للمشامضاعفة نسية القرول المخّص و  2020

  لدفع الميادرة االقتصيييييييادية النسيييييييائية  دةحداث برنامج  رائإلسيييييييوق الشيييييييغ   تم    المرأة   لنفاذودعما   -131
خد تموي  نسيائي في إطار الشيراكة مع البنك التونسيي للتضيامن. وهو ما سياهم في إحداث  وأحدث ريمن   

 مليون. 17ر تناهز اليييمشرو  برلفة استثما 2300قرابة 

 ضييييييينةمح  18رورييييييية أطفاو و  193مؤسيييييييسييييييية منها    217تموي  في إطار هذا البرنامج    تم  كما -132
 .2020إلى حدود سنة  ترفي  وتنشيد ثقافي موجهة لألطفاو مؤسسات 6وأطفاو 

  من    تم إطالق البرنيامج الوطني الجيد يد  رائيدات  اليذ   نّو  خطوا التمويي2022ميار     08وفي   -133
رائدات سيييييييالسييييييي  القيمية إلى رائدات متضيييييييامنات إلى رائدات مسييييييياندة إلى رائدات تطوير إلى رائدات مبت رة  

 مشروعا سنويا. 600مشروعا بميدو  3000مليون د نار. ويستهد  احداث  50باعتمادات مالية تقدر ب

سييييينوات والترفيع في قيمة   5و  3ومن مميزات  إلغاء التموي  الذاتي واعطاء فترة امهاو تتراو  بين   -134
  2022مشييييييييييييييرو  إلى حيدود جوان  2000ألف د نيار. بلغيت الطلييات   300آال  د نيار و 10قرول بين  

 طل  عبر المنصة الرقمية التي تم احداثها للغرل. 1600منها 

الجنسيين.  وبالنسيية لألجور  يضيمن الدسيتور والتشيريع الجار  ب  اليم  المسياواة في األجور بين  -135
عدم التمييز   من  للتثبت  المؤسيييييسيييييات االقتصيييييادية في القطا  الخاصويتولى متفقدو الشيييييغ  بمهمات تفقد ب

 ويتولون تحرير محارر وإحالتها للقضاء عند ميا نة أّية خروقات في المجاو. داخ  المؤسسة.

ّرة تييين امرأة على  في الحياة اليامة والسيياسيية  شيهدت تونس ألوو معلى مسيتور المشياركة  أما   -136
من تركيبتها. وتمت ألوو مرة تسييييمية امرأة في خّطة   %40وتمث  النسيييياء    2021رأ  الحرومة في أكتوبر 

 كاتية عامة للحرومة.
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خالو    ة النسائيةرغم إقرار مبدأ التناصف بين الرجاو والنساء بالقائمات االنتخابية إال أّن التمثيليّ و  -137
امرأة من أصييي    53حيث بلغ عدد النسيييياء  دون السييييقف المأموو  كانت    2019سيييينة االنتخابات التشييييري ّية ل

 نائ . 217

تمثيلية النسياء في المجالس البلدية  بلغ عدد النسياء الفائزات في االنتخابات البلدية  وعلى مسيتور  -138
  امرأة  573  البلد   االسييييييتحقاق في  الفائزات  القائمات  رئيسييييييات  النسيييييياء  عدد  ويبلغ  (%47.05امرأة )  3385
على المسيييتور الجهو    وتشيييغ  امرأة ألوو مرة خطة رئيسييية بلدية تونس الياصيييمة. أما    .%29.55 بنسيييية

 .والية خطة واحدة امرأة  سورتشغ   فال

وبلغت نسيية دخولهن لسيلك القضياء أكثر    %43.12   2018 سينة خالو  القارييات نسيية  وبلغت -139
. ورغم هذه النسيييييييي   فإن مشيييييييياركة القاريييييييييات في مواقع القرار وفي المناصيييييييي   2020سيييييييينة   %70من 

 القضائية اليليا ال تزاو ر يفة.

- 141/125-125/ 140-125/ 139-138/125-134/125-125) منداهضددددددددددة العنف ضددددددددددد المرأة -2 
142/125-143/125-144/125 -145/125 -146/125-147 /125-148 /125-149 /125-
150/125-151/125-152/125 -153/125 -154/125-155 /125-157 /125-158 /125-
159/125-160/125-161/125-162/125-163/125-164/125-165/125-166) 

تّتخذ الّدولة الّتدابير ال فيلة بالقضيييياء على الينف  من الدسييييتور الجد د على أن    51نص الفصيييي    -140
 رّد المرأة.

  االمتيل  بمناهضية الينف ريد المرأة  تضيمن أبواب  2017لسينة   58سياسيي عدد  صيدر القانون األ -141
 خاصة بالوقاية والحماية والرد  والخدمات والمؤسسات.

وليلغي كي  أثر   الجزائييةالمجلية  مررر من  227و  227وجياء القيانون الميذكور ليلغي الفصييييييييييييييلين   -142
 إجرائي ل سقاا أو لزواج الجاني بالضحية في جريمة مواقية قاصر برراها.

أن      نص على   القانون لم  تضييييييييمن صييييييييراحة ذيارة  االغتصيييييييياب الزوجي   إال ّان   هذانّ أورغم   -143
ز بين الجنسيييين مهما كان   يشيييم  ك  أشيييراو التمييز والينف المسيييلد على المرأة  القائم على أسيييا  التميي

 . مرت ي  وأيا كان مجال 

كما أدرج القانون الينف السييياسييي كشيير  من أشييراو الينف. وتم إدراج الينف المبني على النو    -144
 .ةاالجتماعي في دلي  قواعد وإجراءات الحمالت االنتخابيّ 

تنفيذه ومنها المرصييييد الوطني    لضييييمانحداث اليد د من المؤسييييسييييات  إوتم بمقتضييييى هذا القانون   -145
2020لسيينة   126مناهضيية الينف رييد المرأة بمقتضييى أمر حرومي عدد  ل

فضيياءات   تخصيييصكما تّم   (38)
ة تضييييم القضيييياة المختصييييين بقضييييايا الينف على مسييييتور النيابة اليمومية والتحقي   داخ  المحاكم االبتدائيّ 

إحداث وحدتين مركزيتين في جرائم الينف رييييد المرأة راجيين لألمن الوطني    إرييييافة الى.  وقضيييياء األسييييرة
 .%12.5بر  منطقة أمن وحر  وتمث  النساء رئيسات الفرق المختصة  فرقة 128والحر  الوطني و

القطاعات بالنسيياء رييحايا الينف في جانفي    للتيهد متيددعلى اتفاقية مشييتركة االمضيياء  كما تم   -146
وتم    ةت اليدو والداخلية والمرأة والصيييييييييييحة والشيييييييييييؤون االجتماذية وإعداد أدلة عم  قطاذيّ بين وزارا  2018
 تنسيقية جهوّية. 24احداث 
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النسيييييياء    او توجي   مع الجم يات لتركيز مراكز نموذجية السيييييييتقياو أو إ واء  تيززت الشيييييييراكةكما   -147
مركز انصات وتوجي  ارافة الى    11مراكز ا واء و  7:  2022عد د الواليات بلغت سنة رحايا الينف في  

 فضاءات االنصات في المندوبيات الجهوية ومراكز التوجي  واالرشاد األسر  الراجية للوزارة المرلفة بالمرأة. 

المرافقة الفنية من خالو الت وين الالزم في المجاالت المطلوبة. واسيييييييييييتفاد من خدمات   وتم توفير  -148
 .2022إلى جوان  2017طف  رحايا الينف من امرأة و  69777مختلف هذه المؤسسات: 

اصيدار منشيور مشيترك بين وزير الصيحة ووزيرة المرأة  تيل  بمجانية الشهادة  وفي نفس السيياق  تّم   -149
 الطبية األولية وتيسير إجراءات استخالص مياليم الفحوصات الطبية واإلقامة للنساء رحايا الينف.

اليد د من قرارات وتدابير الحماية مع تسييييييجي  وعلى مسييييييتور حماية الضييييييحايا والرد   صييييييدرت   -150
كما صييييييييييدرت اليد د من قرارات اإلعانة  الشييييييييييام .  لحجر الصييييييييييحي  لبالنتر    19تراجع خالو فترة ال وفيد  

 للقضاء.تيسير وصوو النساء رحايا الينف اليدلية ل

ا الينف رييييييد المرأة وعدد القضييييييايا المفصييييييولة  إحصييييييائيات حوو قضيييييياي 5و  4وتيطي المالح    -151
 .2020-2019للسنوات 

ورغم المجهودات المبذولة  فقد ارتفع منسييوب الينف رييد المرأة وخاصيية خالو فترة جائحة كوفيد   -152
مرالمة واردة على الخد    3085إذ تم تسيييييييجي     ل   سييييييييع مرات مقارنة بنفس الفترة من السييييييينة السيييييييابقة  19

 .2020إلى حدود جوان  2020ار  منذ م 1899األخضر 

على    تم اليم كما  أيام    7/7و  24/ 24  األخضيييييييييييييير إلىمجاو عم  الخد   وتييا لذلك  تم تمد د -153
مختصيييية في مجاو اإلنصييييات لضييييحايا الينف وتركيز منتومة خدمات للنسيييياء والفتيات بما في   18ت وين 

 جهة. 24ي األزمات في خلية إحاطة نفسية ف 24ذلك النساء الالج ات من خالو إحداث 

خدمات التوجي  للنسيييييييياء رييييييييحايا الينف الى المؤسييييييييسييييييييات ذات    1899 وفر الخد األخضيييييييير  -154
حالة الى السيلطة    53حالة وقع توجيهها الى المؤسيسيات األمنية و 74من ذلك    الحالة االختصياص حسي  

ة  مع اليلم أّن ك  حالة  حالة الى مندوب حماية الطفول  16حالة الى المؤسيسيات الصيحية و  46القضيائية و
 .عنف قد تشم  أكثر من طل 

وتم إطالق منصيييية ال ترونية لتقديم خدمات اإلحاطة النفسييييية لفائدة األطفاو واألسيييير وتفيي  خد   -155
. وتم تخصييص مسياحة اذاذية  لألطفاو واألسير توجي   الل نصيات والمرافقة النفسيية و   1809أخضير مجاني  

 .النصائح وكيفية التيام  داخ  اليائلة خالو فترة الحجر الصحي ومية لتقديم 

  192مرالمة  تّم التيّهد بيييييييييييييييييييييييي   745  1809الخد األخضر  تلقي    2022تفيد احصائيات جوان و  -156
 .% عبر توجيهها سواء إلى مرات  مندوبي حماية الطفولة أو األخصائيين النفسانيين26حالة أ  بنسية 

جميع المتدخلين من إطارات واعوان  ل  الموج   58و القانون االسييييييييياسيييييييييي عدد  حو   وحتي التدري  -157
ترجمت في بأهمّية كبيرة االمن والقضيييييياة واإلطار الطبي وشييييييي  الطبي والمتدخلين االجتماعيين والنفسيييييييين 

رات  عد د البرامج واألدلة التدريبية التي تم اعدادها بدعم من الشييركاء في إطار التياون الدولي وتورييح الفق
 عددا من أهم اإلنجازات في الغرل. CEDAW/C/TUN/7تقرير من  148-156

كما تم إ الء الدراسيييييات وتطوير مؤشيييييرات خصيييييوصيييييية حوو الينف ريييييد المرأة األهمية الالزمة   -158
- 157ويتم اسيييتغاللها بوزارات الصيييف األوو )انتر فقرات   2020-2019مؤشيييرا سييينة   38حيث تم انتاج  

 .من نفس التقرير( 158
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في تنفيذ برنامج دعم االدماج االجتماعي للنسيييييياء رييييييحايا    سيييييييتم االنطالقوفي إطار االحاطة    -159
 .مليون  ورو لمدة أربية سنوات 8بقيمة  بدعم من االتحاد االوروبي الينف

وف  مقاربة   ويتواصي  تنفيذ االسيتراتيجية الوطنية لمناهضية الينف ريد المرأة وهي بصيدد التحيين -160
 ة.تشاركي

 (175-174/125-173/125-125حماية وتعزيز حقوق الطفل ) -دال 

حقوق الّطف  مضيييمونة. وعلى أبوي  وعلى الّدولة  من الدسيييتور الجد د على أن   52نص الفصييي    -161
حة والّرعاية والّتربية والّتيليم. وعلى الّدولة أيضيا توفير جميع أنوا  الحماية ل ّ    أن يضيمنوا ل  ال رامة والصيّ

الّدولة باألطفاو المتخّلى عنهم أو  كما اقتضيييى أن تت ف     .األطفاو دون تمييز وف  مصيييالح الّطف  الفضيييلى
 .مجهولي الّنس 

مجلة حقوق الطف     وتيزيزا للمنتومة التشيري ية  تم احداث لجنة مشيتركة لصيياغة مشيرو  لتنقيح -162
 المتابية.وإدراج باب حوو الطف  الضحّية وهو بصدد 

مرافحة االتجار  و   الوقاية من التيذ  رصييييييييد حقوق الطف   فإلى جان  هي تي مسييييييييتور    أّما على -163
. كما تم  لجنة فرذية تينى بحقوق الطف   أقر القانون المحدث لهي ة حقوق اإلنسيييييييييييان تركيز    باألشيييييييييييخاص

  األطفاو بوزارةام قضييييياء  إحداث مرت  دعم نتو المرصيييييد الوطني للطفولة والمرصيييييد الوطني للتربية    تدذيم
2018لسنة  334بموج  األمر الحرومي عدد  اليدو

(39). 

المندمجة لوقاية وحماية االطفاو ومن صيييييييياغة النص    السيييييييياسييييييية اليموميةتم االنتهاء من اعداد   -164
في انتتار المصيييييييييييييادقة عليهما واصيييييييييييييدار النصيييييييييييييوص    طفولةتنمية الالمجلس األعلى لالقانوني المتيّل  ب

 .ة لهماالتطبيقيّ 

- 2017تنفيذ االسييييييييييييييتراتيجية الوطنية متيددة القطاعات لتنمية الطفولة الميررة    كما تم التقدم في -165
مليون   120وخاّصة المحور المتيل  بالتربية الوالدية اإليجابية. وخصصت لها اعتمادات قدرت بيييييييييييييي  2025
 د نار.

يرون تونسيييا الطف  الذ  ولد ألب   ونسييي أّن   يقر القانون التة لألطفاومنح الجنسيييّ وفيما  تيل  ب -166
على مسيييتور التطبي  لذلك تم الشيييرو     لم تحق  األثر المنشيييود. إاّل أّن هذه الخطوة  ةتونسيييي أو ألم تونسييييّ 

في اعداد ميادرة تشيييييييييييري ية لتجاوز المقتضييييييييييييات التمييزية التي تحرم بيض االطفاو من الحصيييييييييييوو على  
 الجنسّية.

لمرافحة    ةوطنيال قامت تونس بورييييييييييييع وتنفيذ االسييييييييييييتراتيجية   عم  األطفاو مرافحةوفي مجاو  -167
  اخصييييييييصييييييييت له بدعم من مرت  اليم  الدولي ووزارة اليم  االمريرية   2020-2015عم  األطفاو للفترة  

من   77-75انتر الفقرات من وتم في اطارها االنجاز اليد د من األنشطة )  مليون دوالر. 3  بييييييييي موارد تقدر 
 (. CRC/C/TUN/RQ/4-6الدور  حوو حقوق الطف   التقرير 

قرار وزير الشييييييييؤون االجتماذية المتيل  بتحد د أنوا  األعماو التي   مراجية  2020وتم في أفري    -168
 .يحّجر فيها تشغي  األطفاو وتوسيع قائمة الوظائف والمهن الخطرة

ة(  الجمهوريّ   في كام لطفولة  مندوب حماية ا  24متفقد شييييغ  و  24نقاا اتصيييياو )كما تم احداث   -169
وتم إحداث منتومة متابية   للرصييييييد والتيهد والتنسييييييي  لميالجة وريييييي يات األطفاو المسييييييتغلين اقتصيييييياديا.

إرافة إلى إحداث لجان تضم المتدخلين الجهويين ويتّم حاليا    2018  في سنةمجاو  الوتنسي  نموذجية في 
 إجرائي للتنسي  في ور يات تشغي  األطفاو. تيميم هذه التجربة النموذجية من خالو تركيز دلي 
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مخاطر تشييييغي  األطفاو في سيييين   وعلى مسييييتور رفع الوعي  تم تنتيم اليد د من األنشييييطة حوو -170
منتور  هياك  الدفا  االجتماعي ممن أعمارهم    طفال من الجنسيييييين من  110شيييييارك فيها ما يفوق   ميررة 
 عائلة. 113وسنة  18و 13بين 

على مسييييييييتور المسيييييييياعي المبذولة للحد من   (40) تونس على مالحتة  تطور ملحوظلت  تحصييييييييّ و  -711
للتقرير السينو  لوزارة اليم  األمريرية بشيأن أسيوأ أشيراو عم  األطفاو  ريمن   أسيوء أشيراو عمالة األطفاو

 .2018ليام 

 (48-125ة )مناهضة التم  ز ملا أساس الم والت الجنسيّ  -هاء 

 ب   إثيات المثلية أو تحد د التوج  الجنسيييي للفردلهد  من  ليس  فا  بخصيييوص الفحص الشيييرجي  -172
تيرل العتداءات جنسييييية عن من إثيات الالطريقة الوحيدة التي تمرن باعتياره  إجرايه لجميع الضييييحايا     تم

 طري  اإل الج في الشرج.

يتبر قرينة يبرريييييييييا الميني باألمر وال   من المجلة الجزائية إال 230وفقا للفصييييييييي   تطبيق    وال  تم -173
على ارت اب  للجريمة. كما يج  على الطبي  الشييييييييرعي احترام إرادة الشييييييييخص وإال كان عرريييييييية ليقوبات  

 خالقيات الطبية.وفقا لمجلة األ تأد بية أو جزائية

  المتيل  بتجد د والية   2019 سينةنسيان لر تونس بتصيويتها لفائدة قرار مجلس حقوق اإلهذا وتذكّ  -174
لذ  أدر زيارة  وا الخبير المسييتق  الميني بمناهضيية التمييز والحماية من الينف على أسييا  المي  الجنسييي

 هي األولى من نوعها في المنطقة. 2021إلى بالدنا في جوان 

 تعزيز الحقوق اال تصادّية واالجتماعّية والثقافّية -رابعاا  
اعتمادا على تقييم   2025-2023في إعداد المخطد التنمو    2022خالو سيييييييينة انطلقت تونس   -175

وذلك بناء على مقاربة التخطيد االسيييييييييييتراتيجي التشييييييييييياركي وفي    2020-2016انجازات المخطد التنمو   
 .2035إطار الريية االستراتيجية تونس 

%  50.4% منها 45.8حوالي    2018- 2016وبلغت النسييييية الجملّية إلنجاز المخطد لسيييينوات   -176
 % استثمارات خاّصة.37استثمارات عمومّية و

اليذ     19اعتيييارا آلثييار جييائحيية كوفيييد   للمخطد لى أنيي  لم  تم التقييم النهييائيإوتجييدر اإلشيييييييييييييييارة   -177
 .2022ة تواصلت إلى سنة استوج  تدابير خاّص 

ثم تقريرها الثاني سنة   2019مستدامة  وقدمت تونس تقريرها الطوعي األوو حوو اهدا  التنمية ال -178
  المرتية  2020وييرس هذا التقرير دمج هات  االهدا  في الخطة التنموية حيث احتلت تونس سيييينة   2020

 %.67.1األولى إفريقيا في مجاو تحقي  أهدا  التنمية المستدامة بنسية انجاز بلغت 

2022نة  لسي 14وللحد من غالء االسييار  تم اصيدار المرسيوم عدد   -791
المتيل  بالمضياربة غير   (41)

 المشروعة.

2022لسيييييينة  317مر رئاسييييييي عدد  وتيزيزا لمناخ اليم  واالسييييييتثمار  تم اصييييييدار أ -801
المتيل    (42)

بإصييييييدار القائمة الحصييييييرية لألنشييييييطة االقتصييييييادية الخارييييييية لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز 
 .مشرو  ا
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بمقتضيييييى القانون عدد  (  30-125المجلس الوطني للحوار االجتماعي )تم احداث  ومؤسيييييسييييياتيا    -181
2017لسييييييييييينة   54

2018لسييييييييييينة   676ورييييييييييييد األمر الحرومي عدد    .(43)
ولم ييقد المجلس    .تركيبت  (44)

 اجتماعات  بيد.

اريييييييييافة إلى إحداث المجلس األعلى للتنمية االجتماذية للمتابية وتنسيييييييييي  وتقييم السيييييييييياسيييييييييات   -182
 .(45)للدولة تصاديةواالق االجتماذية

 (110-106/125-104/125-49/125-125) الحق في التنمية العادلة ب   الجهات -ألف 

 تم التقدم في انجاز البرامج التالية: -183

وتم    .2020سييييييييييينة    نار مليون د 350باعتمادات مالية سييييييييييينوية بلغت  البرنامج الجهوي للتنمية   •
للواليات    %64مليون د نار للبرنامج منها   2515تخصيييييييييييييييص مبلغ    2020-2011خالو الفترة  
من السييييييييييران. ومّرن هذا البرنامج من تهي ة الطرقات    %50والية( والتي يقطنها    16األق  نموا )

والمسيييييالك الريفية وتزويد اليائالت بالمياه الصيييييالحة للشيييييراب وال هرباء وتحسيييييين المسيييييرن وخل   
 ق.ز رد ر موا

  4953فرصيييييييية عم  وتدري     8615و  افردي  امشييييييييروع  3805أحدث    :المندمجة التنمية برنامج •
كيلومتر من المسييييييييييييالك   800مسييييييييييييتفيدا في قطاعي الزراعة والحر . وسيييييييييييياهم في إعادة تأهي   

ق  اسيييتفادت المناط  األو   نادًيا ومركزا للشيييياب.  21و سييياسييييامركًزا صيييحًيا أ 33والطرقات وبناء  
ة. وبلغت الت لفة  يّ للمناط  الساحل  %19من إجمالي المشاريع المسجلة مقاب   %81 يييييييييييييييييييييييييينموا ب

 .2020مليون د نار في سبتمبر  544ة للبرنامج في قسطي  األوو والثاني اإلجماليّ 

  1000بت لفة إجمالية قدرها   ة ميتمدي   100بيييييييييييييييييييييييي    2018سنة  تم إطالق المرحلة الثالثة من البرنامج و  
 مشاريع. من إجمالي ال   % 61  يي مليون د نار. حيث استفادت ميتمديات المناط  الداخلية ب 

مليون  وم عم  سييييييييييينويا باعتمادات جملية قّدرت    1,3أحدث قرابة   :برنامج الحضدددددددائر الجهوية •
الحضيييييييييييييييائر من وتقّلص عييدد عمليية   2020-2016مليون د نييار خالو الفترة  1091.7بحوالي 
مقاب  الترفيع في المنح   2020عامال في ديسييييييييييييمبر   46491إلى    2015في ديسييييييييييييمبر   59122

المسيندة لتبلغ األجر األدنى المضيمون. مما مرنهم من االنتفا  بنتام التغطية االجتماذية ابتداءا  
 .2016ما  من غرة 

 ومنها:والحضرّية ة برامج التنمية البلديّ  •

و للبرنامج  حيث بلغت كلفة القسييييييييد األو   برنامج التنمية الحضدددددرية والحولمة المحلية •
صييييييييييييت لتموي  برنامج    1200حوالي    2019-2016خالو الفترة   مليون د نار خصييييييييييييّ

ة االسييتثمار السيينو  لجميع البلديات وانجاز برنامج خصييوصييي لتهذ   األحياء الشيييبيّ 
ألف سيييييييياكن. كما بلغت كلفة القسييييييييد الثاني من   650حيا لفائدة حوالي    225يضييييييييم  

 .2022-2020الفترة  خالوليون د نار م 350البرنامج حوالي 

حيا  155بيييييييييييييييييييييييي: تم بالجي  األوو من البرنامج التدخ   برنامج تهذيب األحياء السانية •
-2012خالو الفترة    مليون د نار  610ألف ساكن برلفة جملية تقدر بيييييييييييييييييي  685لفائدة  
ألف    780حيا إرييييييييييييافيا لفائدة   155. ويحتو  الجي  الثاني من البرنامج على  2021

 .2025-2019 تم إنجازه خالو الفترة  مليون د نار  665بييية تقدر ساكن برلفة جملي
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ميتمدية  18 انجز المشرو  بيييييييييييييييييييييييينموا: مشروع التصرف المندمج في المناطق األ ل  •
وتطوير  القيمة    وتنمية سالس خالو التهي ة الغابية والرعوية   داخلية منبثمانية واليات  

 اإلنتاج الفالحي والت وين. أنتمة

اسييييييييييت ماو المرحلة األولى من برنامج تزويد  أما على مسييييييييييتور رييييييييييمان الح  في الماء  فقد تم   -184
االنتهاء من  2018  وتم لغاية سيييييينة 2019-2016ب خالو الفترة  االمناط  الريفية بالماء الصييييييالح للشيييييير 

  38ب وا  الريفية بالماء الصيييييالح للشييييير مشيييييروعا لتزويد المناط  17مشيييييروعا باإلريييييافة إلى    284أشيييييغاو 
 لحفر آبار عميقة. مشاريع 10ومشرو  إعادة تهي ة 

وإلى غييايية   2023إلى  2017تم في إطييار المرحليية الثييانييية من نفس البرنييامج والممتييدة من  كمييا  -185
 190ييييألف ساكن وباستثمارات جملية قدرت بيييي يييييييييييييييي  76مشروعا لفائدة    89من إنجاز   االنتهاء 2021مار   

في حدود    2019ب في موفى سيييييييينة  امما مرن من تحقي  نسييييييييية تزود بالماء الصييييييييالح للشيييييييير   ليون د نار م
94.5%. 

ب وأشييغاو  اة بالماء الصييالح للشيير وفيما يخص البرنامج الوطني لتزويد المؤسييسييات التربوية الريفيّ  -186
 مدرسة. 859يد االنتهاء من تزو  2020الصر  الصحي فقد تم لغاية السداسي األوو من سنة 

% بالمناط   100مجاو من المحافتة على نسيية تزويد في حدود  النت المشياريع المنجزة في ومرّ  -187
% مبرمجة 97  مقاب  2020% في موفى سيينة  95.5الحضييرية وتطوير هذه النسييية بالمناط  الريفية إلى  

غير أن نسيييي    للتنمية المسييييتدامة.وتندرج هذه الجهود في إطار متابية الهد  السيييياد     في إطار المخطد
 التزود تشهد تفاوتا حس  الجهات.

- 106/125-104/125-125) الحق في مسدددددددددتوى عيا الئق وبرامج مقداومدة الفقر -باء 
710/125-810/125-109) 

نجاز االسيييييييييتراتيجية إتواصييييييييي   اسيييييييييتجابة للتوجهات الوطنية وللهد  األوو للتنمية المسيييييييييتدامة    -188
بمقتضييييييييى    الذ  أحدثطارها تنفيذ برنامج األمان االجتماعي إوتم في   متيدد األبياد  لمقاومة الفقر الوطنية  

2019لسنة  10القانون األساسي عدد 
 .202. تماشيا مع توصية مرت  اليم  الدولي عدد (46)

ة   تيل  بإسيييييييييييييناد منح مالية وبطاقات عالج بالتيريف   والأ  األمان برنامجا فرذيا   تضيييييييييييييمن برنامج -189
مع الترفيع في   2022وو من سنة عائلة خالو السداسي األ  285.000ة استفادت منها  المنخفضة والمجانيّ 

  وبرنامج فرعي ثاني  تمث  في تموي  مشيييياريع ل دماج االجتماعي واالقتصيييياد  لألسيييير الفقيرة قيمة المنحة
د جملي المخصييييييييييييييص لهيذا  من خالو تمرين أحيد أفرادهيا القيادرين على اليمي  من بييث مورد رزق بياعتميا

 .2021مليون د نار سنة  11الدعم بما قدره 

د نار    16.5وتم الترفيع في األجور الدنيا المضيييمونة: األجر األدنى الفالحي المضيييمون ليصييييح   -190
سييييياعة:    48د نار شيييييهريا ونتام   365سييييياعة:    40 وميا واألجر األدنى المضيييييمون لمختلف المهن: نتام  

 د نار شهريا. 429

  103حالة اجتماذية منها   1034ة اإلسييا  االجتماعي التي تدخلت لفائدة  آليّ تواصي  عم    كما -191
وتم تقديم خدمات    .حالة(  31حالة( وإناث )  72ذكور )  :2021حالة خالو السييييييييييداسييييييييييي األوو من سيييييييييينة 

 سية.ذياد الد نية واليودة المدر تقديم مساعدات ظرفية بمناسية األكما  تواص   مختلفة لفائدتهم.
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ة  رييمانات أسيياسيييّ   أربعة للحماية االجتماذية تقوم على  وطنيّ الة  رريييّ  تم اليم  على اسييت ماو األ -192
وتأمين الحد األدنى من الدخ  وتوفر الخدمات اليامة والحصيييييييوو عليها    وهي النفاذ الى الصيييييييحة الشييييييياملة

 وتوفر السرن الالئ .

لمسيياعدة اليائالت متوسييطة  انجاز برنامج المسييرن األوو   تموسيي يا إلى تيزيز الح  في السييرن    -193
  صييييير   2021سيييييبتمبر    15الدخ  لتموي  اقتناء مسييييياكن عبر تمرينهم من قرول ميسيييييرة وتّم إلى غاية 

 منتفع. 1787ميالغ تموي  ذاتي لفائدة 

  19جائحة كوفيد   إثر بياد وخاصيييية ر متيدد األالمجهودات المبذولة  فقد ارتفيت نسييييية الفقورغم   -194
 .2022سنة % 20.5لتبلغ 

 اجتماذية مسييييييياعدات على الف ات الهشييييييية  تم صييييييير   19من آثار جائحة كوفيد    الحدّ   إطار وفي   -195

 وعام  أجير  ألف 460 وتمريند نار  مليون   287 قدرت بيييييييييييييييييييييييييييييي الدخ   محدودة عائلة مليون  1.1 حوالي لفائدة 

من التونسيين بالخارج من    1272 وتمرين  ليون د نار م 92 بييييييييييييييييييييييييييييييقدرت   ةيّ مالّ  من مساعدات الخاص  لحساب 
 .غذائية ومالّية مساعدات من بتونس المتواجد ن األجان  .  كما تم تمريند نار ألف    400 بيييقدرت   مساعدات

وتم منح فارق ت ميلي ألصيييحاب جرايات التقاعد واتحاذ جملة من االجراءات االجتماذية  تمثلت   -196
ألف اسيييرة    869  :2021وسييينة  أسيييرة    1173000  :2020في صييير  مسييياعدات مالية ظرفّية شيييملت سييينة 

 إلى مار  غرة من القرول أقسييياا خالص مليون د نار.  كما تم إقرار تأجي   520.5باعتماد جملي قدره  

 .2020سبتمبر  موفى

 االجتماعّيةالتغطية  -جيم 

 تم في هذا المجاو: -197

2019لسيييينة    379إصييييدار األمر الحرومي عدد   •
المتيل  بنتام الضييييمان االجتماعي لييض    (47)

 األصنا  من اليملة في القطاعين الفالحي وغير الفالحي.

2020لسييييييينة   19إصيييييييدار األمر الحرومي عدد   •
المتيل  بضييييييييد صييييييييغ وإجراءات تشيييييييجيع  (48)

ة وفي منتوميية الضييييييييييييييمييان  أصييييييييييييييحيياب الييدخيي  غير القييار على االنخراا في المنتوميية الجيييائيييّ 
للضييييييييييييمان   و تحوي  المسيييييييييييياهمات االجتماذية إلى الصييييييييييييندوق الوطنيجاآوكيفية و   االجتماعي
 .االجتماعي

إلرسييييييياء منتومة  احميني  تمّرن النسييييييياء اليامالت في القطا     2018ابرام اتفاقية إطارية سييييييينة   •
 الفالحي من االنتفا  من التغطية االجتماذية.

 (113-112/125-111/125-108/125-107/125-125)  الحق في العمل -دال 

المتيلقة بتفقد الشيييييغ  في القطا  الفالحي وسييييييتم اعداد    129االتفاقية رقم  صيييييادقت تونس على   -198
المتيلقة باإلطار الترويجي    187كما تمت المصييييييييادقة على االتفاقية الدولّية    ميادرة تشييييييييري ية في الغرل.

 .(49)ةللصحة والسالمة المهنيّ 

المرسيوم عدد  و التضيامني  االجتماعي و المتيل  باالقتصياد    2020لسينة   30القانون عدد  وصيدر  .   -199
2022لسييييييينة   15مرسيييييييوم عدد  الذاتي والالمتيل  بنتام الميادر    2020لسييييييينة   33

بالشيييييييركات    المتيل  (50)
2022لسييييييييينة   498عدد    الرئاسيييييييييي األمر و   ةاألهليّ 

األسييييييييياسييييييييييين يل  بالمصيييييييييادقة على النتامين  المت (51)
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وطنية    اسيييييييتراتيجية  وانطل  اعداد.  159  ةة الجهويّ النموذجيين للشيييييييركات األهلية المحلية والشيييييييركات األهليّ 
المصيييادقة عليها في جويلية  بناء على تقييم االسيييتراتيجيات السيييابقة وتمت   2017منذ سييينة للتشيييغي   جد دة  
ك وف  مقاربة تشيياركية وثالثّية األطرا   وذل  من أهدا  التنمية المسييتدامة  8وهي تسييتجي  للمؤشيير    2019

 .2025-2023بين الحرومة والمنتمة الشغيلة ومنتمة األعرا  وادراجها رمن المخطد التنمو  

رت ز على   ورييييع سييييياسييييات عمومّية في مجاو التشييييغي  وإرسيييياء إطار مؤسييييسيييياتي    وتهد  إلى -200
تركيز آليات الحوكمة لتنشيييييد  مع  تشييييغيلية  ال التواف  المشييييترك  وتحد د اآلليات لتحسييييينو الحوار والتشيييياور  

توفير لمن الفوارق بين الجهات إريييافة إلى تيسييييد اإلجراءات التشيييري ية واإلدارية    والتقليصسيييوق الشيييغ  
 ي.مناخ مالئم لالستثمار الوطني والدول

امج النموذجية  وفي إطار تنفيذ االسيييييييتراتيجّية الوطنية للميادرة الخاصييييييية  تم انجاز اليد د من البر  -201
 بدعم من عد د الشركاء الدوليين أهّمها:

الصييغرر من الحصييوو على مناقصييات    المؤسييسييات الذ  يمّرن   جي  جد د من الياعثينبرنامج   •
مؤسييسيية  198حداث  إ  2020-2016عمومية تشييجييا للشييياب على الميادرة الخاصيية. تم خالو 

 ة.لتيهد وصيانة المؤسسات التربويّ مؤسسة  23مشرو  في المجاو البي ي. وتموي     21صغرر و

إحداث    2019واليات تم في مرحلت  األولى سينة     بأربيةةمشيرو   تنمية التشيغي  بالمناط  الريفيّ  •
ألف    700موطن شغ  وبرلفة استثمار تقدر بييييي   200مؤسسة صغرر بقدرة تشغيلية تقدر بيييييييييي   40

 د نار.

 18مشيييييرو  اإلدماج االقتصييييياد  للشيييييياب  ميادرون   نتفع ب  الشييييييان الذ ن تتراو  أعمارهم بين  •
اليائالت الميوزة أو المحدودة الدخ  والشييييييييييييياب الجانحين وخريجي المنتومات    سيييييييييييينة من  35و

السييييييييييييييجنية واألمهات فاقدات السييييييييييييييند اليائلي وحاملي اإلعاقة والياملين في القطا  غير المنتم  
 سنوات. 3يات إلى جان  الشياب الذ ن طالت بطالتهم أكثر من ية واليبس

علي  اسيم    أطل منتفيا كما تم تهي ة فضياء الحتضيان هؤالء الشييان   150اسيتفاد من هذه التجربة   
  ابن .

مليون    03بأربية واليات بقيمة  2018 اليم  الالئ  للشييييياب والمرأة  انطل  خالو سيييينة  مشييييرو  •
ة وشابة بدورات ت وينيّ   شاب  1879إطاره  انتفع في النرويج  و دوالر بدعم من مرت  اليم  الدولي  

شييييييييييييياب وشيييييييييييييابة من احداث وتموي     79ن تمرّ و   ة.ة وفي الميادرة الخاصيييييييييييييّ في المهارات الحياتيّ 
موطن شيغ .   160ألف د نار في عدة قطاعات بطاقة تشيغيلية تقدر بييييييييييييييي    600قيمة مشيارييهم ب
 تيارديات. 04كما تم دعم 

د بلغ مجمو  المنتفيين ببرامج تحسيييييين التشيييييغيلية  فقأما فيما  تيل  بالبرامج النشييييييطة للتشيييييغي     -202
د للحيياة المهنيية وعقيد  اإلعيداعقيد  ألف منتفييا من عيدة آلييات مثي   786  تجياوز  2021-2016خالو الفترة  

  64341. واسيتفاد من برنامج عقد ال رامة  اإلدماج في الحياة المهنية وعقد الخدمة المدنية وبرنامج فرصيتي
 .2022-2017ألف منتفع من 

م  تّم االتفاق  تنفيذ االسيتراتيجية التشياركية الخاصية بالتشيجيع على االنتقاو إلى اليم  المنتّ   إطار وفي   -203
  المينية على ادراج نقطة خاصيية رييمن اليقد االجتماعي تتيّل  باليم  على االنتقاو التدريجي من  بين األطرا 

 لى القطا  المنتم مع الحرص على تنتيم التدري  المهني في هذا المجاو. إ القطا  غير المنتم  
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  ار  مسييتشييمن   148اسييتفاد منها   2019و 2018عد د الدورات الت وينية خالو سيينتي   وتم تنتيم -204
 .منتمالالياملين في القطا  غير و  المحلية والجم يات المستق  واليم  التشغي 

  2022خالو الثالثي األوو من سييييييينة   %16.1وسيييييييج  انخفال في نسيييييييية اليطالة حيث بلغت   -205
  2022لدر النسياء سينة   %20.9. وبلغت هذه النسيية 2021خالو الثالثي الثالث من سينة   %18.4مقاب  
 .2021خالو سنة  %42.4مقاب   2022سنة  %38.5. وبلغت لدر الشياب 2021سنة   %24.1مقاب  

شييييييهرية اسييييييتثنائية    تم اتخاذ عدة اجراءات منها اسييييييناد منحة19وللتصييييييد  ألثار جائحة كوفيد   -206
وتم اتخاذ    .2021أشيييييهر طيلة سييييينة  6ّدة أقصييييياها  لمة والصيييييناعات التقليدية  سيييييسيييييات السيييييياحيّ ليماو المؤ 

اجراءات لفائدة الياعثين الشييان عبر صير  منح للمحافتة على مواطن الشيغ . كما تم تنفيذ برنامج اسيناد  
توظيف  آال  د نار. وتم   5قرول ألصحاب المشاريع الصغرر بشروا ميسرة على أن ال  تجاوز السقف  

مليون د نار في شر    500مليون د نار لضمان القرول المسندة لفائدة المؤسسات المتضّررة ورّ     100
رة وتمويالت في القطا  السييييييييييياحي. كما تم تأجي  اسييييييييييتخالص اقسيييييييييياا القرول الممنوحة   قرول ميسييييييييييّ

ولي الخاصيية بسيينة  اعتمادات بيض مشيياريع وبرامج التياون الد للمؤسييسييات السييياحية والمهنيين وتم تحوي 
 إلى مساعدات مالية لفائدة المؤسسات الصغرر وإسناد منح اجتماذية لياعثي المشاريع. 2021

    وإسييييييينادمليون د نار للدعم المالي ألصيييييييحاب  الياتيندات  50كما تم تخصييييييييص اعتمادات تبلغ   -207
بلغ عددهم    ن الياعثيند نار ل   باعث لفائدة مجموعة م  1200منحة اسيييتثنائية وبصيييفة ظرفية تقدر بييييييييييييييييي  

 باعث مشرو . 2735

وتم تمتيع بياعثيات المشيييييييييييييياريع من ائتميانيات في شييييييييييييييري  مياو متيداوو بيدون فيائيدة ليدعم اليياعثات   -208
 أشهر.شهرا منها مدة امهاو بستة  24ومؤسسات الطفولة المتضررة من الجائحة  تم تسد ده على 

تضيييررن خالو فترة الحجر الصيييحي الشيييام      وفي إطار حماية عامالت المنازو وخاصييية الالتي -209
د نار في شييير  قرل دون فوائد مع    1000تم وريييع خد تموي  لفائدة الميينات المنزليات في حدود مبلغ  

 شهر. 24فترة إمهاو بشهرين وتسد ده على 

- 118/125-117/125-116/125-115/125-114/125-125الحق في الصدحة ) -هاء 
119/125-120/125-121) 

ياسيييية الوطنّية للصييييحة    2021أفري   في  تتمّ  -210 وتوقيع ميثاق إصيييال    2030المصييييادقة على السييييّ
وتيزيز االجتماذية ل افة المواطنين    والتغطيةالمنتومة الصيييّحية الوطنّية لتدذيم ريييماّن الحّ  في الصيييّحة  

 الجهات.اليدالة بين 

وانطل  اليم  على إعداد مخطد لتفيي  السييييييياسيييييية الوطنية للصييييييحة في إطار المخطد التنمو    -211
منتومة التأمين على  و   الخدمات الصييييييييحية بالخد األوواصييييييييال   (  ربية محاور أتقوم على    2023-2025
 .)المراجية المؤسساتية للمنتومة الصحّيةاالستشفائي و القطا  و  المرل

تمت إعادة توزيع االسيييتثمار في القطا  الصيييحي اليمومي    حيث  حاليا خطة إصيييال   الدولة وتيتمد   -212
الواليات ذات األولوية التي حتيت بنسييية هامة من جملة االسييتثمار    الخاصيية لفائدة على أسييا  مبدأ التدابير  

ثة للمنتومة الصيحية  حصييوو على الرعاية الصييحية الضييرورية عبر الخطوا الثاللضييمان الفي البنية التحتية  
 .ألف د نار  4 151 075لتبلغ حوالي  2022سنة  قدرت بميزانيةفي غرب وجنوب البالد 

لتثقيف في مجاو الصيحة الجنسيية واإلنجابية الموجهة للشيياب والمراهقين من الجنسيين   وتدذيما ل -213
خالو اإلنصييييات للشييييياب  على المسييييتويين الجهو  والمحلي من الشييييركاء  عد د   بدعم منتدخالت  الت ثفت 
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والمراهقين وتقيديم الخيدميات الطبيية والتثقيفيية ذات اليالقية بيالسييييييييييييييلوكييات المحفوفية بيالمخياطر )الحمي  غير 
المرغوب في   واليالقات الجنسيييييييية غير المحمية  واإلجهال المت رر  واالسيييييييتغالو واالنحرا  الجنسيييييييي   

أّمنتها  فضيييييياءات المخصييييييصيييييية للشييييييياب والمراهقين  والتدخين واإلدمان على ال حوو وتياطي المخدرات( بال
  2020سنة   112804خدمات  هذه البلغ عدد المنتفيين بو   .إطارات طبية وشي  طبية متيددة االختصاصات

 .2019سنة  158218مقاب  

ليناية بالصحة اإلنجابية والجنسية لدر المراهقين والشياب من  ا  استراتيجيةتتواص  الجهود لتجسيد  و  -214
فضيييياء  صييييد   الشييييياب   وفر خدمات طبية ونفسييييية وتوعوية وتوجيهية.    21  عدة برامج منها: احداث و  خال

فضيييييييياءات للت ف  النفسييييييييي    3تخصيييييييييص  تم  وفي إطار اليم  على الوقاية والميالجة من تياطي المخدرات   
نفاذ  ال تسييهي   لة  والتحسيييس حوو الصييحة الجنسييية واإلنجابيإصييدار تطبيقة رقمية للتوذية  و   بالمراهقين والشييياب 

مجاو  ال خلية الصيييييحة اإلنجابية واإلعالم والتوجي  في    تفيي   إريييييافة إلى بالمورييييو   إلى الميلومات المتيلقة  
 واإلعداد للحياة األسرية للطلية بالمبيتات الجام ية وفي بيض المدار  اإلعدادية.

منتفع من بين   ألف  170تغطية  في المجهود التثقيفي من أج   %7.4زيادة بنسيييييييية   تمت برمجة -215
إاّل أّن اإلحصييييائيات المسييييجلة تشييييير إلى أّن تحقي  النتيجة المرجوة    2020المراهقين والشييييياب خالو سيييينة 

 .%28.7أن اليدد الجملي للمنتفيين قد تراجع بنسية  وإلى ℅66.4كان في حدود 

الجنسية واإلنجابية فقد كان من    وبالنسية لل يادات الخاصة بالمراهقين والشياب في مجاو الصحة -216
إال    2019مقارنة بسنة    %11.9ألف خدمة وتحقي  نسية تطور بيييييييي   55تغطية   2020المتوقع أن تتم سنة 

 .%30.5أّن اإلحصائيات المسجلة تشير إلى تراجع في عدد هذه الخدمات بنسية 

خدمة سيييييييينة   573573   ة في مجاو الصييييييييحة اإلنجابية فقد تّم تسييييييييجيوبالنسييييييييية للخدمات الطبيّ  -217
(. وبالنسية لخدمات تنتيم األسرة فقد بلغت  %32.8)تراجع بييييييي   2019خدمة سنة    852971مقاب    2020

 .2019سنة  368580مقاب   2020سنة  283226

النهول بصييييييحة األم والطف  رييييييمن    تونسأدرجت  اسييييييتجابة للهد  الثالث للتنمية المسييييييتدامة    -218
أولوياتها من خالو البرنامج الوطني لسيييييييييالمة األم والوليد الذ   هد  للحد من وفيات ومرارييييييييية األمهات  

مقاب    2020خدمة سيييينة   359192تسييييجي     الوالدة والولدان. وتشييييير آخر اإلحصييييائيات لخدمات ما قب  
  82458مقاب    2020ما قب  الوالدة سينة  خدمة  58609إريافة إلى تسيجي     2019خدمة سينة   470378

 .2019سنة 

 أّن: 2018سنة لتشير النتائج النهائية للمسح الوطني الينقود  متيدد المؤشرات  -219

ذيادات    4سيييينة على المسييييتور الوطني أجروا على األق    49و  15بين   مامن النسيييياء    84.1% •
 بمناط  ريفية. %76.6وحضرية يقطنون بمناط   %88.5طبية في فترة الحم  األخيرة منهم 

من   %58.6من النسيييياء قمن بفحص ما بيد الوالدة في األسييييبو  األوو بيد الوالدة ل ن    26.4% •
 النساء لم يجرين أ  فحص بيد الوالدة.

ألف والدة الى حدود    100حالة ل     44.8  )ميدومهات ارتفاعا  نسيييييييييية وفيات اال  رغم تسيييييييييجي  -220
م والوليد  اذ  صييحة األو  في مجاو تغطية الخدمات الصييحية متقّدمةمرانة بلغت  ّن تونس  أإال  (  2019سيينة 
مرات على األق     4 راقبن حملهن   %85من النسيييييييياء بمراقية حملهن مرة واحدة على األق   و  %99تقوم  

 .ة لدن في المؤسسات الصحيّ  %99و
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  9لوفيات الرريييع  لغ الميدو الوطني  . وبالوالدة   وم  %  96.1بلغت نسيييية فحص المواليد الجدد  و  -221
مولود حي ليدر األطفاو    1000وفياة ل ي    17.6وفياة ليدر الررييييييييييييييع و  14مولود حي و 1000وفييات ل ي   

 أق  من خمس سنوات.

  2020-2024م والوليد  تحيين االسيييييييييييتراتيجية الوطنية للنهول بصيييييييييييحة األتم  اإلطار     في هذا -222
مع صيندوق االمم المتحدة للسيران  ومنتمة الصيحة    بالتياون مليون د نار    32  ييييييييييييييييييييييييييييييييبرلفة مالية قدرت ب

ة خمسيية محاور وهي   وتتضييمن االسييتراتيجيّ   .اليالمية  واليونيسيييف  وبرنامج االمم المتحدة لمرافحة السيييدا
تسييييهي  اتاحة الخدمات الصييييحية لجميع الف ات وبرافة الجهات بصييييفة متواصييييلة وتحسييييين جودة الخدمات  

لى دعم المشاركة المجتم ية والمجتمع المدني  إرافة  إحسين الحوكمة وحسن استيماو الموارد والمساءلة  وت
 .في النهول بصحة االم والوليد ودعم نتم المتابية والتقييم

مهارات اإلطار الطبي وشييييييييييييييي  الطبي اليام  في ميدان التوذية والتثقيف  على مسييييييييييييييتور تدذيم   -223
من اإلطارات   562لفائدة  تدريبية   ةدور   24تنتيم   2021و  2020سيييييييييييييينتي م  تّم  لمتابية الحم  وحوو الح

 الطبّية وشي  الطبّية.

لمسييتهلك المخدرات المحتاج لمتابية طبّية   تم اليم   من المقاريياة الجنائية   فيما  تيل  باإلعفاء -224
إلنسييييييييان وحماية المجتمع من على ميادرة تشييييييييري ّية متيددة المقاربات تقوم على التناغم بين حماية حقوق ا

 آفة المخدرات.

اإلعالمية لوزارة الصييييحة وبالتنسييييي  مع   وفي مجاو التصييييد  ومرافحة جائحة كورونا  قام مركز  -225
الهيياكي  المتيدخلية بتطوير تطبيقيات ولوحيات قييادة لمتيابيية تفشييييييييييييييي الفيرو  كميا تم تركيز قياعيدة ميطييات  

 للغرل. ميلوماتيةوبائية للجائحة وتطوير منتومة على المستور المركز  لمتابية الحالة ال

تركيز   كورونا معمنتومة التصيييير  في المواعيد للقيام بتحلي  ال شييييف عن فيرو    تم تركيز كم   -226
منتومة التصيييييييير  في األدوية قصييييييييد التصيييييييير  في األدوية والمسييييييييتلزمات الطبية التابية لبرنامج مقاومة  

 .19فيرو  كوفيد 

ة االنيا   سرّ أالهياك  الصحية اليمومية على مستور   تم دعمولمجابهة تطورات الورع الوبائي    -227
لألكسيجين قدرة الهياك  الصيحية اليمومية على  ة االكسيجين كما دعمت بالشيراكة مع الشيركات المنتجة  سيرّ أو 

حملة وطنية للتلقيح اسييييتهدفت في   تم إطالق  2021. وفي مار   تلبية الطل  المتصيييياعد على هذه المادة
  60سيييينة إلى جان  الحاملين ألمرال مزمنة فوق    70الصييييحي والمواطنين فوق سيييين   اإلطار مرحلة أولى  

رب عن مليوني شيييييييخص ليصييييييييح اليدد الجملي  اما يق  شيييييييملتمرثف  أيام مفتوحة للتلقيح الثّم تنتيم سييييييينة 
ألف اسيييييييت ملوا    420مال ين و 3شيييييييخصيييييييا منهم    ألف  430ومال ين  7للملقحين بجرعة واحدة على األق   

لتونسييييييييين والتونسييييييييات  حملة التلقيح لشييييييياركت القوات المسيييييييلحة التونسيييييييية في المجهود الوطني لو   تالقهم.
 عبر تنتيم قواف  في المناط  الداخلية. يالتراب التونسفي والمقيمين 

شييييخصييييا وبلغت نسييييية الملقحين الذ ن اسييييت ملوا التلقيح    7877767وبلغ عدد المسييييجلين للتلقيح   -228
 الى هذا التاري . 6378482

التعليم   -واو  - 126/125-125/125-124/125-123/125-122/125-125)الحق في 
127/125-128) 

اليذ   نص على رييييييييييييييميان التيليم الجييد  للتميية المسييييييييييييييتيدامية الهيد  الرابع    فيانخرطيت تونس  -229
بلغ حجم االسيتثمارات في قطا  التربية خالو  و   المنصيف والشيام  وتيزيز فرص التيلم مدر الحياة للجميع.
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  2022ون د نار وقدرت جملة االسييتثمارات المتواصييلة لما بيد سيينة  ملي  1849  حوالي  2022-2016الفترة  
 بقيمةهية الممّوو بلبرنامج الشييييييراكة اليالمية من أج  التيليم    وانضييييييمت تونسمليون د نار.    1861حوالي  

   مقدمة من الشراكة اليالمية من أج  التيليم واالتحاد األوروبي.دوالر أمريري ليون م 40

  خالو السييييينة الدراسيييييةت التربوية ال مية والنوذية  حيث بلغت نسيييييية التمدر   وتطورت المؤشيييييرا -230
سيييييييييييينة   11-6اليمرية      والف ة%99.6سيييييييييييينوات    6اليالغين من اليمر  بالنسييييييييييييية لألطفاو    2020-2021
  %87.8% موزعة بين 82.3سييييييينة    18-12والف ة اليمرية    %95.5سييييييينة  16-6% والف ة اليمرية  99.2

 للفتيان. %76.9للفتيات و

ميا يقيارب   2021وبلغ عيدد ابنياء الييائالت الميوزة المنتفيين بخيدميات التربيية قبي  الميدرسييييييييييييييية سييييييييييييينية  -231
 . 2022في نهاية    15.000مليون د نار ومن المنتتر أن  بلغ هذا اليدد    5.5طف  باعتمادات تقدر بيي   10.000

 .2023-2022رورة أطفاو عمومية تفتح أبوابها للسنة التربوية  25كما تمت برمجة إحداث  -232

التييدريجي للسيييييييييييييينية   عبر التيميمافؤ الفرص  دذيم ت ييتيي 2020-2016خالو المخطد التربو   تم  -233
الفضياءات الخاصية  سينوات وإعداد دلي  مرجيي في تهي ة   6-5التحضييرية على األطفاو من الف ة اليمرية  

كما تم اعداد اإلطار المرجيي    المدرسييييييية.ثالثة مراكز نموذجية للتربية قب  وبرمجة باألقسييييييام التحضيييييييرية  
  -البرا  –لل فايات المهنية للمدرسييين ودلي  الت وين المسييتمر لمدرسييي القسييم التحضييير  وتطويي  بصيييغة 

 ية كت  ال فيف بمرحلة التيليم االبتدائي.أقسام تحضيرية بمدار  ال فيف إلى جان  مراج احداثقصد 

تحد د جملة من األهدا  الخصييييييييييوصييييييييييية لضييييييييييمان حقوق األطفاو حاملي   تمّ   وتنفيذا للمخطد  -234
اإلعاقة  ذو اريييرابات التيلم      اإلعاقة من حيث تأمين بي ة تيليمية دامجة لذو  التربية الخصيييوصيييية )ذو 

تتمث  في مالءمة البنية التحتية وادراج صييييغ  الموهوبون....(. وتّم تحد د جملة من األهدا  الخصيييوصيييية  
فراد  وتوفير مسييتلزمات  المادية والبيداغوجية وتأهي  اإلطار التربو  والموارد اليشييرية للتيام  مع  التيليم اال

 ذو  اإلعاقة.

الذ ن ييانون من ارطرابات التيلم أومن  إدماج التالميذ    لتدذيمنصوص تشري ية   اصدار تم  كما   -235
ومرن     .ية والبيداغوجية الالزمة لهمالمؤسييييييسييييييات التربوية وتأمين المرافقة النفسييييييية والصييييييح الهشيييييياشيييييية في

ة  والت وينيّ  والتربوية ةالصيييييييييييييحيّ  الخدمات أمين نفاذهم إلىمن المسييييييييييييياهمة في ت االجتماعي األمان برنامج
 دماجهم االقتصاد  واالجتماعي.إو 

لى  إ اريييافة    تم اليم  على تطوير كفايات الموارد اليشيييرية التيليم فقدأما بالنسيييية للرفع من جودة   -236
 تطوير مرتسيات المتيلمين عبر تحد ث ومراجية المناهج والبرامج بجميع المراح  التيليمية.

تطوير الحياة المدرسييييييييييييية وتوفير مناخ دراسييييييييييييي إيجابي من خالو إحداث  كما تركز اليم  على   -237
رسييييي...(  الذ  يقدم جملة من الخدمات المدرسييييية )اإلقامة  اإلعاشيييية  النق  المدد وان الخدمات المدرسييييية  

تيزيز شييييييرة الضيييييييات البيداغوجية وتطوير أسيييييالي  اسيييييتغاللها  هذا باإلريييييافة إلى مواصيييييلة اليم  على  
المدرسييي محمود المسيييد  هذا إلى  إرسيياء المجلس البيداغوجي للمدرسييين وإحداث المركز الوطني الثقافي  و 

ات المحفوفة بالمخاطر. كما  تركيز مرات  إصييغاء لحماية المراهقين من السييلوكجان  مواصييلة اليم  على  
من االعتمادات المرصودة   %28تم تيهد وصيانة البنية األساسية للمؤسسات التربوية حيث تم انجاز قرابة 

. وتم تجهيز المؤسيييييييييسيييييييييات التربوية عبر توفير فضييييييييياءات متيددة  2022-2016لهذا البرنامج خالو فترة 
 مبيتات.االختصاصات  توفير مرتيات  تحسين ظرو  المطاعم وال

   تم اليم  على  توظيف أمث  لت نولوجيا االتصيييييييييييياو والميلومات في المناهج التربوية  وفي إطار  -238
فضيياءات رقمية للمدار  االبتدائية والمياهد الثانوية ومواصييلة تيميم مشييرو  المدرسيية الرقمية الذ     إحداث
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وتوفير خدمات الحوسييييية    النترناتمدرسيييية ابتدائية في مرحلة أولى وربد المؤسييييسييييات التربوية با 52شييييم  
 السحابية لتحسين جودة النفاذ إلى البنية التحتية.

بدعم من الممل ة    نقطا  عن الدراسيييية  ثم إرسيييياء مدرسيييية الفرصيييية الثانيةإطار التصييييد  لالوفي   -239
د  في اتجياه تيميمهيا. كميا تواصيييييييييييييي  تنفييذ البرنيامج النموذجي ربياعي األبيا البريطيانيية ومرتي  اليونيسييييييييييييييف  

درو  الدعم لفائدة التالميذ الذ ن يشيرون من   إلى تقديمريافة  إ بخمسية مراكز   لالنقطا  والتسيرب المدرسيي
 صيوبات تيليمية أو نفسية أو اجتماذية مع ت ثيف خاليا اليم  االجتماعي في الوسد المدرسي.

تواص  تنفيذ مشرو  مندمج لمقاومة االنقطا  المدرسي خاصة لدر الفتيات في المناط  الريفية  و  -240
تجهيز فضيييييياءات متيددة االختصيييييياصييييييات الحتضييييييان    2019  حيث تم الى حدود سيييييينة  2015منذ سيييييينة  

وتم احداث موارد رزق ألمهات التالميذ المهدد ن    التالميذ في أوقات ما بين الدراسييية شيييملت ثمانية واليات.
 (.2019مورد رزق )الى حدود  160والية داخلية حيث تم احداث  15باالنقطا  شملت 

ي بالشيييييييييييراكة مع جم ية  المدنّية  عبر التيريفة  وتم تخصييييييييييييص اعتمادات للنق  الريفي المدرسييييييييييي -241
 .2018-2017سنة  8134الى  2016-2015سنة  416من  نالمنخفضة ليرتفع عدد التالميذ المستفيد 

في مختلف   %5.0ورغم هيذه الجهود فقيد بقييت النسيييييييييييييييية الجمليية لالنقطيا  مرتفيية حييث بلغيت  -242
والمرحلية الثيانويية   %9.3  المرحلية االعيداديية  %1.2بتيدائيية  المراحي  التيليميية موزعية كميا  لي: المرحلية اال

 .2021-2020وفقا إلحصائيات السنة الدراسية  9.9%

  2,3انقطا  ظرفي عن الدراسيية لما  زيد عن    سييّج  19وفي إطار التصييد  آلثار جائحة كوفيد   -243
أفري   -خالو الفترة مار   والخاصمؤسييييسيييية تربوية في القطاعين اليام    7000مليون تلميذ وغل  أكثر من 

 .بالنسية ل افة المستويات التيليمية ثم انهاء السنة الدراسية 2020

كما تمت مراجية الزمن المدرسيييييي ورزنامة االمتحانات ومالئمتها مع متطليات التر  الصيييييحي   -244
ءمة مع تطور الوريييييع  البرامج للمال  ومصيييييلحة التالميذ واإلطار التربو  )اعتماد نتام األفواج...( وتخفيف

 .الصحي والوبائي

الصييييييييحي الشييييييييام  من خالو إطالق قناة تلفزية   الحجر  التيليم عن بيد خالو فترةكما تّم اعتماد   -245
ة للتيليم عن بيد ومواصيييييييلة قيام المركز الوطني للت نولوجيات في التربية بإنشييييييياء المدرسييييييية   تربوية خاصيييييييّ

 االفترارية.

 (179-125اال تصادية واالجتماعية والثقافية لألمازيغ )الحقوق  -زاي 

يمث  األمازيغ جزء تقوم المنتومة الحقوقية في تونس على المسيييياواة بين جميع المنتفيين. وحيث  -246
 دون تمييز أو إقصاء أو تهمي .  جميع المجاالت تمتيون بحقوقهم في  فإنهم  مهما من النسيج االجتماعي  

التربوية والثقافية على إحياء الموروث الثقافي األمازيغي في ك  المناسيييييات.    وتيم  المؤسييييسييييات -247
 وتقوم المدرسة أساسا على تأصي  وترسي  هذا االنتماء واالعتزاز ب  في ك  مرونات  التاريخية والحضارية. 

رسييمي    ادراج الثقافة األمازي ية صييل  متممات البرنامج الدراسييي ال2024من سيينة   وسيييتم بداية -248
 عبر أنشطة ثقافية تؤمنها نواد للراغبين في ذلك.

 والمبادرات التحديات  

واألورييييييييييييا     19تمر تونس بصيييييييييييييوبات اقتصييييييييييييادّية واجتماذّية فاقمتها تداذيات جائحة كوفيد   -249
 ورع برنامج إصال  سياسي واقتصاد  شام . 2021جويلية  25اليالمّية. وقد تم منذ 
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الدسييييتور الجد د سيييييتم إعادة تركيز مؤسييييسييييات الدولة على المسييييتور التشييييرييي  وإعماال لمشييييرو    -250
 والتنفيذ  والقضائي على المستويين الوطني والجهو .

تمت صيييييييياغت  وف   الذ   االصيييييييالحات ال برر  عن برنامج    2022جوان   3في كما تم اإلعالن   -251
ال فاءات في جميع إطار من    400ن مقاربة تشيييييياركية مع مختلف األطرا  االجتماذية وبمشيييييياركة أكثر م

 .المجاالت

التي  ندرج رييييييييمنها مخطد التنمية   2035 نبني هذا البرنامج على الريية االسييييييييتراتيجية لتونس   -252
2023-2025. 

 يقوم على المحاور التالية:و  -253

  تحرير الميادرة وت ريس قواعد المنافسة •

  دعم صالبة القطا  المالي •

  وكفاءة القطا  اليموميتطوير أداء  •

  تيزيز الرقمنة •

  تثمين الرأسماو اليشر   •

  دعم اإلدماج االجتماعي •

 استدامة التنمية. •

لجنة قطاذية وجهوية وذلك حسييييي  محاور   60التنمو  على نتائج أشيييييغاو  اعداد المخطد  ارت ز   -254
 تترجم أهم توجهات الدولة للفترة القادمة وهي:

  ةواالقليميّ التحوالت اليالمية  •

  التوازنات الجملي •

  االصالحات ال برر  •

  عماواالستثمار الخاص وتحسين مناخ األ •

  ةالسياسات القطاذيّ  •

    الماو اليشر  واإلدماج االجتماعيرأتنمية  •

  التنمية الجهوية •

 .تموي  االقتصاد •

  مسييييار  2021اسييييت ملت تونس  سيييينة حوو التغيرات المناخية   تجسيييييما لتوجهات اتفاق باريس  و  -255
تحيين مسيييييياهماتها المحددة وطنيا  والذ  أفضييييييى إلى رفع مسييييييتور الطمو  بالتقليص من كثافة ال ربون بي 

  من خالو التقليص من انييياثيات غيازات اليدفي ية ودعم التيأقلم مع التغيرات  2030في اف  سيييييييييييييينية % 45
للتوج  نحو الحياد ال ربوني    المناخية وتم ورييييييييييع اسييييييييييتراتيجية وطنية للتنمية ذات االنيياثات المنخفضيييييييييية

 .2050بحلوو 
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من   ويستوج  لتحقي  تقدم إيجابي في تنفيذ مختلف األهدا  المرسومة وتجاوز الصيوبات أكثر  -256
قصيد تيزيز   الدوليةة و أ  وقت مضيى إرسياء شيراكة حقيقية مع ك  الدوو على المسيتويات الثنائية واإلقليميّ 

 ليات دعم القدرات والتموي  واالستثمار وتيزيز مشاركة القطا  الخاص.آالوسائ  الت نولوجية و 

 
 الحواشي

 وإعداد للتنسييي  وطنية لجنة بإحداث  تيل  2015أكتوبر   30 في مؤرخ 2015 لسيينة 1593 عددالمحدثة بمقتضييى األمر الحرومي   (1)

 .اإلنسان حقوق  مجاو في التوصيات ومتابية التقارير وتقديم

 .2022ما   18 و17وثانية  ومي  2020افري   27دورة اولى بتاري   (2)

 .2022مار   12نشاا بتاري   (3)

جوان    17وطنية بتونس الياصييمة  وم   تواسييتشييارا  2022جوان   11و  10جهوية بمد نة طبرقة )الشييماو الغربي(  ومي   تاسييتشييارا (4)
2022. 

 تيل  بالمصيييادقة على انضيييمام الجمهورية التونسيييية إلى البروتوكوو    2018جوان   6مؤرخ في   2018لسييينة   62أمر رئاسيييي عدد   (5)
 .لطف  المتيل  بإجراء تقديم البالغاتاالختيار  الثالث الملح  باتفاقية حقوق ا

 تيل  بالمصييييادقة على انضييييمام الجمهورية التونسييييية إلى بروتوكوو    2018جوان   6مؤرخ في   2018لسيييينة   61أمر رئاسييييي عدد   (6)
  .الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشيوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا

 تيل  بالموافقة على انضييييييمام الجمهورية التونسييييييية إلى اتفاقية    2018جانفي   15مؤرخ في   2018لسيييييينة   2قانون أسيييييياسييييييي عدد   (7)
 .مجلس أوروبا بشأن حماية األطفاو من االستغالو واالعتداء الجنسي )النزاروتي(

   تيل  بالمصيادقة على انضيمام الجمهورية التونسيية إلى االتفاقية رقم  2017ما    30مؤرخ في   2017لسينة   75أمر رئاسيي عدد   (8)
لمجلس أوروبا المتيلقة بحماية األشيخاص تجاه الميالجة اآللية للميطيات ذات الطابع الشيخصيي  وبروتوكولها اإلريافي رقم    108
 .الخاص بسلطات المراقية وانسياب وتدف  الميطيات عبر الحدود 181

 تيل  بإحداث لجنة وطنية لمالءمة النصييوص القانونية ذات    2019ديسييمبر    24مؤرخ في   2019لسيينة   1196أمر حرومي عدد   (9)
نسيييييان مع أحرام الدسيييييتور ومع االتفاقيات الدولية المصيييييادق عليها  ورييييييد مشيييييموالتها وتركيبتها وطرق سيييييير  اليالقة بحقوق اإل

 .عملها

  2016لسيينة    34 تيل  بتنقيح وإتمام القانون األسيياسييي عدد    2017أفري   18مؤرخ في   2017لسيينة   19قانيييييييييييييييييون أسيياسييي عدد   (10)
 .للقضاء المتيّل  بالمجلس األعلى 2016أفري   28المؤرخ في 

 . تيل  بمحرمة المحاسيات 2019أفري   30المؤرخ في  2019لسنة  41القانون األساسي عدد  (11)

 .2022فيفر   12المؤرخ في  (12)

 . تيل  بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء 2022مار   7مؤرخ في  2022لسنة  217مر رئاسي عدد   (13)

 . تيل  بتدابير استثنائية 2021سبتمبر  22مؤرخ في  2021لسنة  117أمر رئاسي عدد  (14)

 .(1)  تيل  باألحرام المشتركة بين الهي ات الدستورية المستقلة 2018أوت  7مؤرخ في  2018لسنة  47قانون أساسي عدد  (15)

  2012لسنة  23 تيّل  بتنقيح بيض أحرام القانون األساسي عدد    2022أفري    21مؤرخ في   2022لسنة   22د  مرسييييييييييييييييييييييييييييييوم عد (16)
 .المتيل  بالهي ة اليليا المستقلة لالنتخابات وإتمامها 2012ديسمبر  20المؤرخ في 

 .المتيل  بالهي ة اليليا المستقلة لالنتخابات 2012ديسمبر  20المؤرخ في  2012لسنة  23القانون األساسي عدد  (17)

 . تيّل  بتسمية أعضاء مجلس الهي ة اليليا المستقلة لالنتخابات 2022ما   9مؤّرخ في  2022لسنة  459أمر رئاسي عدد  (18)

الناخبين إلى االسييييييتفتاء في مشييييييرو  دسييييييتور جد د   تيل  بدعوة    2022ما    25مؤرخ في   2022لسيييييينة   506أمر رئاسييييييي عدد   (19)
 .2022جويلية  25للجمهورية التونسية  وم االثنين 

 .2022جوان  1مؤّرخ في  (20)

 .2022جوان  30يّرخ في   (21)

 .2019أوت  15في  المؤرخ (22)

 (.1 تيل  بهي ة التنمية المستدامة وحقوق األجياو القادمة ) 2019جويلية  9مؤرخ في  2019لسنة  60قانون أساسي عدد  (23)

 .(1) تيل  بهي ة حقوق اإلنسان 2018أكتوبر  29مؤرخ في  2018لسنة  51قانون أساسي عدد  (24)

 تيل  بضييييييييييييد منح وامتيازات رئيس الهي ة الوطنية للوقاية من    1720أفري    28مؤرخ في   2017لسييييييييييينة    562أمر حرومي عدد   (25)
 .وأعضائهاالتيذ   

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9380-133-sfJpzeCJLw/PAGERechercheMulticriteresResultat/SYNC_-449398935
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9380-133-sfJpzeCJLw/PAGERechercheMulticriteresResultat/SYNC_-449398935
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9380-133-sfJpzeCJLw/PAGERechercheMulticriteresResultat/SYNC_-449398935
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9380-133-sfJpzeCJLw/PAGERechercheMulticriteresResultat/SYNC_-449398935
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9380-133-sfJpzeCJLw/PAGERechercheMulticriteresResultat/SYNC_-449398935
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9380-133-sfJpzeCJLw/PAGERechercheMulticriteresResultat/SYNC_-447654232
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9380-133-sfJpzeCJLw/PAGERechercheMulticriteresResultat/SYNC_-447654232
https://legislation-securite.tn/ar/law/43765
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9380-133-sfJpzeCJLw/PAGERechercheMulticriteresResultat/SYNC_-446593920
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9380-133-sfJpzeCJLw/PAGERechercheMulticriteresResultat/SYNC_-447565623
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9380-133-sfJpzeCJLw/PAGERechercheMulticriteresResultat/SYNC_-447565623
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  تيل  بتسمية أعضاء هي ة النفاذ إلى الميلومة 2017أوت  17مؤرخ في  2017لسنة  918أمر حرومي عدد  (26)

وامتيازات رئيس هي ة النفاذ إلى الميلومة   تيل  بضييييد منح   2017ديسيييمبر   13مؤرخ في   2017لسييينة   1359عدد   أمر حرومي (27)
 .ونائي  وأعضائها

 تيل  بتسييييييييمية رئيس وأعضيييييييياء الهي ة الوطنية لمرافحة االتجار    2017فيفر    9مؤرخ في   2017لسيييييييينة   197أمر حرومي عدد   (28)
 .باألشخاص

طنية لمرافحة االتجار باألشخاص   تيل  بضييد تنتيم الهي ة الو   2019جويلية   29مؤرخ في   2019لسينة    653أمر حرومي عدد   (29)
 .وطرق سيرها

الينصيييييير     تيل  بريفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضيييييية التمييز 2021أفري   7مؤرخ في   2021لسيييييينة    203أمر حرومي عدد   (30)
 .وإجراءات عملها  وتركيبتها وريد مشموالتها وتنتيمها  وطرق تسييرها 

 .2017جوان  9المؤرخ في  (31)

 .2022افري   09مؤرخ في  (32)

  .تم التمد د في  بسنة بالنتر النتشار جائحة كورونا (33)

 .08/03/2021المؤرخ في  183المنشور عدد  (34)

 .2020جوان  10المؤرخ في  (35)

  1992ما    18المؤرخ في   1992لسييييييييييينة   52 تيل  بتنقيح القانون عدد    2017ما    8مؤرخ في   2017لسييييييييييينة   39قانون عدد   (36)
 .بالمخدراتالمتيل  

 .2013نوفمبر  6المؤرخ في  (37)

 .2020فيفر   25مؤرخ في  (38)

 .2018افري   16مؤرخ في  (39)

(40)  https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/tunisia 

 .2202مار   20مؤرخ في  (41)

 .2018ما   11المؤرخ في  2018لسنة  417 تيل  بتنقيح وإتمام األمر الحرومي عدد  2022أفري   8مؤرخ في  (42)

 تيل  بإحداث المجلس الوطني للحوار االجتماعي ورييييييييد مشيييييييموالت     2017جويلية   24مؤرخ في   2017لسييييييينة   54قانون عدد   (43)
 وكيفية تسييره

  تيل  بضيد عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار االجتماعي. 2018أوت  7مؤرخ في  2018لسنة  676حرومي عدد أمر  (44)

 .2022أفري   25مؤرخ في  2022لسنة  441بمقتضى األمر الرئاسي عدد  (45)

 .2019جانفي  30المؤرخ في  (46)

المتيل  بنتيام    2002أفريي    22المؤرخ في   2002لسيييييييييييييينية  916المتيل  بتنقيح وإتميام األمر عيدد   2019أفريي    22المؤرخ في   (47)
 .الضمان االجتماعي

 .2020جانفي  9المؤرخ في  (48)

 .2021ما   11المؤرخ في  2021لسنة  22بمقتضى القانون األساسي عدد  (49)

 .2022مار   20المؤرخ في  (50)

 .2022ما   19المؤرخ في  (51)
 

    

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/tunisia
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