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 قائمة يف املالحق

 رقم الملحق موضوعال

 1ملحق عدد  تحالف الجمعيات بقيادة الجمعية التونسية للصحة اإلنجابيةتوصيات 

 2ملحق عدد  االستشارة الوطنية األولىتوصيات 

  3ملحق عدد االستشارة الجهوية  بوالية سيدي بوزيدتوصيات 

  4 ملحق عدد التونسيالدستور 

 9 ملحق عدد المحدث للجنة الوطنية 2119لسنة  1953عدد  األمر الحكومي 

 6ملحق عدد  جدول زيارات اإلجراءات الخاصة

  7ملحق عدد  لهيئة الوقتية للقضاء العدليمتعلق با  2113قانون أساسي لسنة 

 8ملحق عدد  في خصوص مسألة المجلس األعلى للقضاء الهياكل القضائيةمالحظات 

 9 ملحق عدد العليا المستقلة لالنتخاباتهيئة المتعلق بال  2112لسنة  23القانون األساسي عدد 

  10ملحق عدد  هيئة االنتخابات الخاص بأعوانالنظام األساسي 

مساهمة الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية في تقرير االستعراض الدوري الشامل 

 الحالي

 11ملحق عدد 

 12ملحق عدد  مسار إعداد مشروع قانون هيئة حقوق اإلنسان

 13 ملحق عدد وقاية من التعذيبالوطنية للهيئة المتعلق بال 2113لسنة  43القانون األساسي عدد 

 14ملحق عدد  المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها 2113لسنة  93قانون أساسي عدد 

 19ملحق عدد  المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 2116لسنة  22قانون أساسي عدد 

 16ملحق عدد  المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال 2119لسنة  26القانون األساسي عدد 

  17ملحق عدد  المتعلق بالقطب القضائي االقتصادي والمالي 2116لسنة  77القانون األساسي عدد 

دوائر جنائية متخصصة في العدالة المتعلقة بإحداث  2116لسنة  1332األمر الحكومي عدد 

 االنتقالية بالمحاكم االبتدائية المنتصبة بمقار محاكم االستئناف

 13ملحق عدد 

  15ملحق عدد  شهداء وجرحى الثورةعائالت تعويضات 

  21ملحق عدد  المنقح لبعض فصول مجلة اإلجراءات الجزائية 2116لسنة  9القانون عدد 

  21ملحق عدد  جدول في إحصائيات المساجين 

    22ملحق عدد المتعلق بمنع االتجار بالبشر ومكافحته 2116لسنة   61القانون األساسي عدد 

القانون عدد  يتعلق بتنقيح وإتمام 2119نوفمبر  23مؤرخ في  2119لسنة  46قانــون أساسي عدد 

 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر 1579ماي  14المؤرخ في  1579لسنة  41

 23ملحق عدد 

يتعلق بإحداث مجلس النظراء  2116ماي  29مؤرخ في  2116لسنة  626أمر حكومي عدد 

 للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل 

 24ملحق عدد 

 29ملحق عدد  والتوثيق واإلعالم حول المرأةمساهمات مركز البحوث والدراسات 

  26ملحق عدد  اإلجراءات في مجال الطفولة المبكرة وحماية األطفال

  27ملحق عدد  االنجازات لتيسير تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة ووصولهم للخدمات

  28ملحق عدد  PAZD IIمكونات مشروع 

  25ملحق عدد  توزيع مؤسسات التعليم العالي والبحث

 31ملحق عدد  توزيع المؤسسات حسب القطاعات وحسب الجنس

  31ملحق عدد  التطور التشريعي للوزارة المكلفة باإلسكان

  32ملحق عدد  برامج اإلسكان

  33ملحق عدد  جملة الصعوبات في مجال اإلسكان

 


