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طعلوطات عاطة
السؤا 1
 -1نص دسصتور كصانون ال/ان/ينصصاير  2014صصراةة علصى ةقصصوت اقتصصادية واجتماعيصة وثقافيصصة
عديصدة منجص مة مصصه الال صدم ال سصصيما يف الفصصصول مصن  37إىل  40ومصصن  42إىل  .48لصصذام ص
على اهليئات القضائيةم طبقصا للفصص  49مصن هصذا الدسصتورم الصص تصن علصى أن تتكفص الجصل ات
القضائية حبماية احلقوت واحلريات من أي انت اكم أن حتمي هذه احلقوت وفقا للال د.
 -2بيصصد أن املنازعصصات املتاللقصصة بصصاةاام تلص احلقصصوت أو الصصص ت/صصق جصصدال بشص ن ت بيص الال صصد
ال تُالرض بالضرورة على اهليئصات القضصائيةم وإن كصان مصن املمكصن أن ت بص تلص اهليئصات أةكصام
الال صصد ت بيقصا مباشصصرا عمصصال بالفصص  20مصصن الدسصصتور .لصصذا فصصرن القصرارات املتصصصلة بت بيص الال صصد
ت بيقا مباشرا قرارات نادرة.
 -3وع صصالوة عل صصى رلص ص م ورا صصم أن م صصن املمك صصن أن تل ص ص اهليئ صصات القض صصائية إىل أةك صصام الال صصد
لتفجصصق قواعصصد قانونيصصة دا ليصصة ال سصصيما أةكصصام الدسصصتور اجديصصدم ينب صصي توجيصصه االنتبصصاه إىل أن القصرارات
الصادرة ال تشق بالضرورة إىل تل األةكام.
 -4كصصذل يتالصصش اةشصصارة إىل أن ةجصصن ت بيص الال صصدم بصصصورة مباشصصرة أو اصصق مباشصصرةم يبقصصى
مرتب ا على حنو وثي بضرورة تدري القضصاة يف اصال ةقصوت اةنجصان يصا في صا احلقصوت االقتصصادية
واالجتماعيصصة وال/قافيصصة وتليصصات ت بيق صصا يف القصصانون اولصصي ويف ق صرارارم .وتصصوفر وزارة الالصصدل بالتالصصاون
م صصه ج صصات ماحن صصة رتلف صصة دورات تدريبي صصة يف ه صصذا الص صصدد لك صصن ه صصذه ال صصدورات ال تتاللص ص حتدي صصدا
باحلقوت االقتصادية واالجتماعية وال/قافية.
 -5و ص عل صصى اهليئ صصات القض صصائية التونج صصية (الدس صصتورية والالادي صصة واةداري صصة)م ب صصالنإر إىل دوره صصا
يف محايصصة احلقصصوت واحلريصصاتم ال سصصيما تل ص املنصصصوف علي صصا يف الفصصصول مصصن  37إىل  40ومصصن 42
إىل 48م أن تجلم بقابلية هذه احلقوت للتقاضي طبقا للدستور باعتباره الن القانون األعلى.
السؤا 2
 -6ين الفص  13من الدستور التونجي على أن املوارد ال بيالية مل للشال التونجي.
ومتصصارا الدولصصة سصصيادرا يف هصصذا ا صصال باسصصم الشصصال  .وتُالصصرض اتفاقصصات االسصصت/مار املتالل ص صصذه
املوارد على الل نة املختصة لس نواب الشال  .وختضه االتفاقيات رات الصلة ملوافقة ا لس.
-7

وبذل تشك هذه الرقابة الربملانية ضمانا الةاام اتفاقيات ةقوت اةنجان.

السؤا 3
 -8وأُعصد مشصصروع قصصانون بشص ن هيئصصة ةقصصوت اةنجصصانم يف أعقصاب مشصصاورات وطنيصصة وج ويصصة
وبصصدعم صربان وطنيصصش ودوليصصش ةرصصصا علصصى تواف ص تل ص اهليئصصة مصصه الدسصصتور ومصصه مبصصاد بصصاريس.
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ويصصن مشصصروع القصصانون علصصى متتصصه اهليئصصة بالشخصصصية القانونيصصة واالسصصتقالل املصصا واةداري .وحتقص
اهليئة يف مجيه ةاالت انت اكات ةقوت اةنجان واحلرياتم وتض له بالتحريات الالزمةم وتتخذ
مجيه التدابق ملالاجت ا.
 -9وتُ َّ
شك دا اهليئة جان متخصصة عديدة تتصدى النت اكات ةقوت اةنجانم ومن
بين ا جنة مالنية بانت اكات احلقوت االقتصادية واالجتماعية.
السؤا 4
 -10تالم ص تص صونسم م صصن صصالل وزارة الالالق صصات م صصه اهليئ صصات الدس صصتورية وا تم صصه امل صصدن وةق صصوت
اةنج صصانم علص صصى إعص صصداد سلجص صصلة مص صصن النص صصدوات اةعالميص صصة املقص صصرر عقص صصدها يف عص صصام  2017خبصص صصوف
الصكوك الدولية الص مل تصدت علي صا بالصد ومن صا الربوتوكصول اال تيصاري امللحص بالال صد الصدو ا صاف
باحلقوت االقتصادية واالجتماعية وال/قافية.
 -11وتتصصو ى هصصذه النصصدوات توعيصصة الجصصل ات الالامصصة والربملصصانيش وا تمصصه املصصدن ب يصصة تل ص
الص صصكوك لتال ي ص ةق صصوت اةنج صصان يف ت صصونس وإقام صصة ة صوار بش ص ن إمكاني صصة التص صصدي عل صصى تلص ص
االتفاقيات املتنوعة.
السؤا 5
 -12وأعدت هصذا التقريصر جنصة مت/ص رتلص الصوزارات املالنيصة .ونُإمصت مشصاورة السصتقان التوصصيات
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
الفق ة  1ط المادة  - 2واجب التص

فر حدود الموارد القصوى المتاحة

السؤا 6
 -13عقص ص تص صصدي ت صصونس عل صصى اتفاقي صصة األم صصم املتح صصدة ملكافح صصة الفج صصاد واعتم صصاد املرس صصوم
اةطاري رقم  120-2011املصؤر  14تشصرين ال/صان/نوفمرب  2011واملتاللص يكافحصة الفجصادم
أنش ص ت وزارة الالصصدلم بق صرار صصصادر عصصن وزيصصر الالصصدل يف عصصام 2012م ق بصصا قضصصائيا ماليصصا تابال صصا
وكمصصة االسصصتئناس بتصصونس الالاصصصمة ومرتب صصا باوكمصصة االبتدائيصصة لتصصونس الالاصصصمة .ويتصصوىل هصصذا
الق ص م فصص القضصصايا املتصصصلة اميصصه أنصواع الفجصصاد بواس ص ة قضصصاة متخصصصصش يف هصصذا ا صصال.
وساليا إىل إضفان طابه مؤسجي أكرب على هذا الق وزيادة ت طق صالةياته وتركيبتصهم ينصاق
الس النواب مشروع قانون ذا الش ن ُعرض عليه منذ بداية الالام.
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 -14وساليا إىل محايصة املبل صش عصن الت صاوزاتم نصصت أةكصام الفصص  25مصن القصانون األساسصي
رقم  22-2016املصؤر  24ترار/مصارا  2016واملتاللص بصاحل يف النفصار إىل املاللومصةم علصى اسصتبالاد
املاللومصصات املتصصصلة ويصصة األشصصخاف الصصذين يقصصدمون ماللومصصات تكشص عصصن صصاوزات أو عصصن ةصصاالت
فجاد من ن ات البيانات الص حي النفار إلي ا.
 -15وسص صصيُالرض أيضص صصا علص صصى الص صصس ن ص صواب الشص صصال مشص صصروع قص صصانون بش ص ص ن محايص صصة املبل ص صصش عص صصن
الت اوزات كي يناقشه ا لس ويواف عليه.
السؤا 7
 -16تفتقر تونسم ش هنا يف رل ش ن مجيه البلصدان الناميصة أو رات الصد الصوطد اوصدودم
إىل املوارد الكافية ةجناز مشاريه إمنائية ردس إىل حتجش ظروس ماليشة مواطني ا .وهلذا ال صرض
يُضص ص ر البل صصد إىل الت صصداين م صصن املؤسج صصات املالي صصة الدولي صصة الالام صصة أو ا اص صصةم الوطني صصة والدولي صصةم
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
بصصصورة تدر يصصة ةقصصوت اةنجصصانم ال سصصيما احلقصصوت االقتصصصادية واالجتماعيصصة وال/قافيصصة ا اضصصالة
ةشراس اهليئات الدولية حلقوت اةنجان.
 -17بيد أن املشكلة ليجت م روةة يف تونسم ال سصيما فيمصا يتاللص بصالقروض املجصندة علصى
املجتوى ال/نائيم ورل لألسباب التالية:


وجود

ة إمنائية وطنية

تضصصه ت صونس كص اصصس سصصنوات صصة إمنائيصصة وطنيصصة حتصصدد التوج صصات االس صااتي ية
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
إبرام اتفاقات اقااضم يصا في صا القصروض اوليصةم لتمويص املشصاريه اةمنائيصة
املدرجة يف ا ة أو املتماشية مه حماورها.



استخدام األموال املقدمة من الشركان ال/نائيش
تجصصتخدم األم صوال املقدمصصة مصصن اج صصات املاحنصصة ال/نائيصصة لتموي ص مشصصاريه إمنائيصصة
ردس إىل إعمال ةقوت املواطنش .وفيما يلي أم/لة لبالض املشاريه:
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أملاني صصا (مص صصرس التنمي صصة األمل صصان
والوكالة األملانية للتالاون الدو )
احل يف الالم

فرنجص صصا (الوكالص صصة الفرنجص صصية الياب صصان (الوكال صصة الياباني صصة
للتالاون الدو )
للتنمية)
سويجرا
إي اليا
احلقوت الصحية واالجتماعية احلق ص ص ص ص ص صصوت االجتماعي ص ص ص ص ص صصة احلص يف الالمص ويف اةدمصصا احل يف البنية األساسية
االجتماعي وامل د
 مش ص ص صصروع دعص ص ص صصم الربنص ص ص صصام والجياسية واملدنية
 ججر رادا
الوطد ملكافحة الجرطان  مشصصروع الابيصصة املدنيصصة  برنام دعصم التكصوين احل يف املياه



ص ص ص ص صصندوت التشص ص ص ص ص يه عل ص ص ص صصى
تشص ص ي الش صصباب وتك صصوين مم
وبرنص ص ص ص صصام دعص ص ص ص صصم املنش ص ص ص ص ص ت
الصص ص ص قة واملتوس ص ص ص ة احل ص صصم
الرامص ص صصي إىل التش ص ص ص يه علص ص صصى
التش ي م  ...إخل.



مرك ص ص ص ص ص ص مالاج ص ص ص ص صصة النفاي ص ص ص ص صصات احل يف بيئة سليمة




احل يف بيئة سليمة

ا ص صصرةم واملص ص صصبات املراقب ص صصةم
وص ص ص صصندوت مقاوم ص ص صصة التل ص ص صصو
الصناعيم إخل.




مشص صصاريه الن ص صصوض بص صصبالض
املجتشفيات
مش ص ص صصاريه دع ص ص صصم اةدم ص ص صصا
االجتم ص ص صصاعي لألش ص ص صصخاف
روي اةعاقة ...





برنام محاية البيئة
مشص صصروع املصص صصبات املراقبص صصة
يف توزر وزاوان وامل دية

لألميش
إنشصصان ن صوادي املواطنصصة
يف  6مصصدارا ابتدائيصصة
و 8مدارا إعدادية
دع ص ص ص ص صصم  8مجالي ص ص ص ص صصات
مالني ص ص ص ص ص ص ص ص صصة حبق ص ص ص ص ص ص ص ص صصوت
اةنجص ص ص ص صصان يف اص ص ص ص صصال
إدارة اوفوظات

احلقصصوت االقتصصصادية واحل ص يف احلقوت االقتصادية
احل يف املياه
 حم ص صصة حتلي ص صصة ميص صصاه البح ص صصر يف الالم
 تصصدعيم سلجصصلة قيمصصة
جربصصةم ومشصصروع املصصان الصصصا
للشرب يف باجةم إخل... .



برنص ص ص ص صصام دعص ص ص ص صصم الق ص ص ص ص صصاع
ا ص ص صصاف و ص ص ص القص ص صصروض
ا اصة باملنشص ت الصص قة
واملتوس ة احل م ...



مشصصروع إجصرانات تكميليصصة
يف من ق ص صصة رج ص صصيم مالت ص صصوت
...

احل يف التالليم


مش صصروع حت صصديت املؤسج صصات
الابوية



حتجص ص صصش ظص ص صصروس املاليشص ص صصة يف
املناط اورومة






امل د والتش ي
إع صصادة ت هي ص ص مراك ص ص
التكوين امل د:
تال يص تصصدابق التكصصوين
امل د
دعم ت وير املنش ت







حم ات لتحلية املياه

احل يف املياه


برنص ص ص ص ص ص ص ص ص ص صصام ت ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص مش
اةتياج ص ص ص صصات املن ص ص ص صصاط
الريفية من املان الصصا
للشرب
برن ص صصام االس ص صصت/مار يف
ق اع املياه
برنص ص ص صصام التصص ص ص صصرس يف
أةواض األودية

النجي
الن صصوض باملنت صصات
ال راعية التقليدية
مش ص ص ص ص ص صصروع تك ص ص ص ص ص صصوين 
وإدم ص ص ص ص ص صصا ش ص ص ص ص ص صصباب
األةي ص صصان الفق ص صصقة يف 
تونس الكربى
برنص ص ص ص ص صصام امليص ص ص ص ص صصاه يف احل يف التالليم الالا
القصرين
 املدرس ص ص ص ص ص ص ص ص صصة الوطني ص ص ص ص ص ص ص ص صصة
للم ندسش ببن رت

التفاوض على عقود اةقراض وشروط ا على الصاليد ال/نائي
ختضصصه عقصصود اةق صراض بالفال ص للتفصصاوض علصصى الصصصاليد ال/نصصائي .وُمتصصن هصصذه القصصروض
بشروط مالية مالئمة إىل ةد ما:





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



مدة التجديد :بش  10سنوات و 40سنة؛



فاة اةعفان :بش  3سنوات وعشر سنوات.

حتوي الديون
عمصصدت ج صصات ماحنصصة ثنائيصصة ك/صصقة إىل ختفيص الصصديون التونجصصيةم مصصا سيجصصاهم يف
تال ي ج ود الدولة يف سبي إعمال ةقوت مواطني ا وتدعيم ا.
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أملانيا

توقي ص صصه اتف ص صصاقش لتحويص ص ص ال ص صصديون يف
عامي  2012و2013م بقيمة إمجاليصة
بل ت  60مليون يورو

فرنجا

توقي صصه اتف صصات حتويص ص ال صصديون يف 22
كانون ال/ان/يناير 2016

إي اليا




ةجاب األموال النا صة عصن مراجالصة
فوائص ص صصد القص ص صصروض الالامص ص صصة اةي اليص ص صصة
(اتفات موقه يف عام )2002
اتفات حتوي الديون (قيد التفاوض)

 -18وخبصوف التدابق الص اختذرا تونس لضمان ةرية الوصصول إىل املاللومصات والشصفافية يف
إدارة املوارد ال بياليةم خت ت تونس مرةلصة م مصة صصوب امل يصد مصن الشصفافية يف ق صاع الصصناعات
االستخراجيةم بنشصر أك/صر مصن  50عقصدا نف يصا م مصا يف البلصد يف إطصار قاعصدة البيانصات املفتوةصة
لوزارة ال اقة واملناجم.
 -19واتبالت تونس اال اه الالاملي اجديد حنو شفافية الالقود وانضمت إىل قائمة البلدان الص
نشصصرت كص عقودهصصا النف يصصة أو جص نا من صصام وهصصي قائمصصة تضصصم أك/صصر مصصن  25بلصصدا .وسصصتُتي هصصذه
الالملية للمواطنش حتلي القواعد املن بقة على استخرا املوارد ال بيالية الص تُالترب ملكا هلصم (وفقصا
ألةكصصام الفصص  13مصصن الدسصصتور) ودعصصم عمليصصة نشصصر الالقصصود يف تصصونس السصصتالادة ال/قصصة وتبديصصد
ةاالت سون التفاهم بش ن الالقود ا اصة.
السؤا 8
 -20من املقرر أن ري الدولة التونجية إصالةا لإلدارة الضريبية واةدارة اجمركية:

إصالح اةدارة الضريبية
 -21ينب صصي أن تتصصي اةدارة الضصريبية للدولصصة مجصصه املصوارد وختفيص عص ن الضصريبة عصصن دافالي صصا
ويتو ى اةصالح حتجش فالالية النإام الضرييب وتش يه ا ضوع ال وعي للضريبة.
 -22وعمال بتوصيات "االستشارة الوطنية املوسالة ةصول اجبايصة" (تشصرين ال/صان/نوفمرب )2014م
ينب ي أن يتي اةصالح دم مجيه ا دمات الضريبية ضمن إدارة ضريبية موةدة.
 -23وبامل/ص م مصصن املتوقصصه أن يتحجصصن التصصصرس يف الضصرائ بفضص وضصصه نإصصام ماللومصصات يركص
على دافالي ا .إر سي دو من األسص التحقص مصن املاللومصات حبيصت تتحجصن املراقبصة بالقصدر األم/ص .
ويجصصم نإصصام املاللومصصات املتكام ص لصصإلدارة الضصصريبية بتك صريس مسالصصة الفالاليصصة والدقصصة واملوثوقيصصةم وهصصي
ميص ات تُش ص ا ه دافالصصي الض صرائ علصصى ا ضصصوع ال صصوعي للض صريبة .وسيجصصم رل ص أيضصصا باحلصصد مصصن
الت رب الضرييب.
 -24و ري الالم بالفال على مكافحة الت صرب الضصرييب بواسص ة تصدابق حمصددة يف قصانون املاليصة
لالام ( 2016استالمال اآللة احلاسصبة املجص لةم وإصصدار فصواتق إلكاونيصةم وإنشصان املصصلحة اجبائيصة
للمؤسجات املتوس ة يف تونس الكربى بصفت ا مؤسجة منورجية يف امليدان الضصرييبم ووضصه مدونصة

6

GE.16-13107

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

أل القيات امل نصة) .وتشص اك تلص التصدابق صوات م مصة صصوب تال يص مكافحصة الت صرب الضصرييب.
وال بد من ت بي إجرانات أ رى كاةجرانات التالية م/ال:


الة احلواف واالمتيازات الضريبية؛



الة الضريبة على القيمة املضافة؛



الة الضرائ املوظفة للحجابات ا اصة؛



الة الضريبة اج وية؛



سن مدونة ضريبية موةدة.

حتديت اةدارة اجمركية
 -25اعتمصصدت صصة حتصصديت اجمصصارك التونجصصيةم وسصصتُنفَّذ بتبجصصي اةج صرانات (وإزالصصة طابال صصا
صصة للتصصدري  .ومصصن بصصش
املصصادي) وحتجصصش إدارة املخصصاطر وإعصصادة نشصصر ا صصدمات اجمركيصصة وت بي ص
اةج صرانات الرئيجصصية الصصص س صتُنفَّذ يف إطصصار هصصذا الربنصصام "إزالصصة ال صصابه املصصادي لإلج صرانات اجمركيصصة"
برجناز ما يااوح بش  80و 90يف املائة مصن األعمصال ب ريقصة إلكاونيصةم مصه ضصمان أمصن املالصامالت
(طريقة الدفه والتوقيه اةلكاونية) عالوة على احلد من الاا ي اةدارية.
 -26ويجص صصتدعي حتص صصديت اجمص صصارك أيضص صصا تبجص صصي الض ص صرائ اجمركيص صصة .وعليص صصه أقص صصر قص صصانون املاليص صصة
لالصصام  2016نإصصام ةقصصوت مجركيصصة بض صريبة تالصصادل الصصصفر يف املائصصةم يف ةصصالص امل صواد األوليصصة واملنت صصات
نصص املصصصنالة وكصصذل الت ي ص ات الصصص ال بصصدي هلصصا علصصى الصصصاليد اولصصيم و 20يف املائصصة للمنت صصات
اجصاه ةم وباحلفصصال علصى النجص ا اصصصة بالفصصول األربالصصة والالشصرين األوىل املتاللقصة باملنت صصات ال راعيصصة
إىل ةش ا تتام املفاوضات مصه بلصدان االحتصاد األوروا (اتفصات التبصادل احلصر الشصام واملالمص ) ومنإمصة
الت ارة الالاملية.
 -27واختصصذت الدولصصة التونجصصية يف هصصذا اةطصصار تصصدابق مفصصصلة يف قصصانون مي انيصصة عصصام 2016
(الرائ ص صصد الرمس ص صصي لل م وري ص صصة التونج ص صصية) رق ص صصم  104امل ص صصؤر  29ك ص صصانون األول/ديج ص صصمرب 2015
(الصفحات من  3 141إىل  3 145و 3 467و( )3 468انإر املرف ).

الفق ة  2ط المادة 2
عدم التمييز
السؤا 9
 -28عرضصت اموعصة منإمصات اصق ةكوميصة مؤلفصة مصن املنتصدى التونجصي للحقصوت االقتصصصادية
واالجتماعيصصة والشصصبكة األورومتوسص ية حلقصصوت اةنجصصان وجنصصة اةصاام احلقصصوت واحلريصصات علصصى الصصس
نواب الشال م يف  14ة يران/يونيه 2016م مشروع قانون ملكافحة "مجيه أشكال التميي ".
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 -29ويتصصو ى مشصصروع الق صصانون إل صصان مجيصصه أش صصكال التميي ص بصصش البش صصر "علصصى أسصصاا الال صصرت
أو اللون أو األص أو الدين أو نوع اجنس".
 -30وعقد مؤمتر صحفي يف مقر الس النواب يف باردو حبضور نصواب ورسسصان اموعصات برملانيصة
يف انتإار حبت مشروع القانون من قب الل ان املختصة.
 -31ويتضصصمن مشصصروع القصصانون عصصددا مصصن التصصدابق الردعيصصة الواجص اختارهصصا يف ةص املجصصؤولش
عن أفالال متيي يةم وكذل تليات حلماية الضحايا.
 -32ويت ل مشروع القانون من  36فصال ويتو ى ما يلي:




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؛
وضه ةد لإلفالت من الالقاب يف ةالة ك من تصدر عنه أفالال أو أقوال متيي ية.

 -33وبالتوازي مه ج ود اجمالياتم أُنشئت جنة تباةت دا وزارة الالالقصات مصه اهليئصات
الدستورية وا تمصه املصدن وةقصوت اةنجصانم وكلفصت برعصادة النإصر يف الجياسصات والتشصريالات التميي يصة
يف تونس ورل بالتالاون مه مجيه اج ات الفاعلة املالنية.
 -34و ُاختذت تدابق من أج مكافحة التميي ضد الفئات األك/ر ةرمانا ورميشا.
 -35و ص صصدر اةشص صصارة إىل أن الفص ص ص  21مص صصن الدسص صصتور يص صصن علص صصى أن "امل ص صواطنش واملواطنص صصات
متجاوون يف احلقوت والواجبات .وهم سوان أمام القانون من اق متيي ".
 -36ومنذ عام 2011م شرعت وزارة املرأة واألسصرة وال فولصة يف اختصار إجصرانات لصدعم فئصات
النجان الضاليفة والن وض ا .ونإمت برام تدري لفائدة النجان الج ينات يف سص ون منوبصة
والكصصاس وسوسصصة وصصصفاقس .واسصصتفادت أك/صصر مصصن  90س ص ينة مصصن هصصذه ال صربام التدريبيصصة الصصص
تندر ضمن اتفاقية شراكة مه وزارة الالدل.
 -37ونإمت أيضا إجرانات توعية ودعم نفجي يف إطار شصراكة مصه مجاليصات نشص ة يف هصذا
ا ال.
 -38وخبصوف مجاعدة األم ات الالازباتم قدمت الوزارة الدعم إىل اجماليصات صدس تنإصيم
أنش ة لبنان قدرات هؤالن النجان وت ويدهن بالدعم النفجي االجتماعي.
 -39ويف إطصصار صصصيااة ا صصة ا ماسصصية للتنميصصة للفصصاة 2020-2016م عصصدلت وزارة امل صرأة
واألسصصرة وال فولصصة رسيت صصا فيمصصا يتالل ص يجصصاعدة النجصصان روات االةتياجصصات ا اصصصة .وعليصصه بصصات
أةصصد حمصصاور الالمص يركص علصصى إشصراك هصصؤالن النجصصان وإدمصصاج ن االقتصصصادي واالجتمصصاعي يف إطصصار
هن متكام وقائم على املشاركة.
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 -40وخبصوف حتجش ظروس ماليشة نجصان األريصاسم ركص ت الصوزارة الالديصد مصن براا صا علصى
ه صصذه الفئ صصة م صصن النج صصان .وبالفال ص م تُال صصان نج صصان األري صصاس مش صصاك عدي صصدة ال س صصيما فيم صصا يتاللص ص
يجتوى احلصول على ا دمات بشىت أنواع ا.
 -41وهكصصذا عملصصت احلكومصصة منصصذ سصصنوات علصصى وضصصه اس صااتي ية لتحجصصش ظصصروس ماليشصصة
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؛



التوعية باحلقوت وتال ي مشاركة املرأة الريفية يف إدارة الشؤون اولية؛



مكافحة التجرب املدرسي واألمية لدى البنات والشابات يف األرياس.

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

احلصول على التالليم
 -43راصصم التقصصدم اوصصرز يف اصصال حماربصصة الفقصصر وحتجصصش ظصصروس املاليشصصة وتال يص املصوارد البشصريةم
ال تص ص ال الفص صوارت اج وي صصة والتباين صصات االجتماعي صصة قائم صصة .ويُالص ص ى رلص ص إىل توزي صصه ال /صصروات ا صصق
املنصص م وتالصصرض أضصصال شصرائ الجصصكان لضصصروب مصصن الإلصصم االجتمصصاعيم عصصالوة علصصى ضصصال
أدان نإصصام تكصصوين رأا املصصال البشصصري .وقصصد بصصات التاللصصيم أةصصد الصصدعائم األساسصصية لتصصونس اجديصصدة
الص حترف على أن تكون بلدا ضامنا للحقوت.
 -44وهكصصذا متكنصصت تصونسم بفضص اانيصصة التاللصصيم الفالليصصة وت بيص التاللصصيم املدرسصصي اةجبصصاري مصصن
سن الجادسة إىل الجادسة عشرةم من تج ي مالصدالت مرضصية جصدا يف هصذا امليصدانم إر بصات مالصدل
االلتحات باملدارا يناه  100يف املائصة مصن امصوع األطفصال البصال ش سصن الجادسصةم ورلص بالتكصافؤ
بصصش اجنجصصش .وبالفال ص ارتفصصه مالصصدل االلتحصصات باملصصدارا هلصصذه الفئصصة الالمريصصة (أي التاللصصيم األساسصصي)
م ص ص صصن  90.1يف املائ ص ص صصة يف الف ص ص صصاة  2002/2001إىل  94.2يف املائ ص ص صصة يف الف ص ص صصاة 2015/2014م
دون فارت م م بش اجنجش (انإر املرف ال/ان).
 -45و صصدر اةشصصارة إىل أن الدولصصة تبصصذل ج صصودا ال تقصصدر بصص/من يف سصصبي توسصصيه ا ري صصة املدرسصصية
مصصن سصصنة إىل أ صصرى صصدس ضصصمان وصصصول اجميصصه إىل املدرسصصة؛ إر توضصصه و َّ
تنفصصذ سصصنويا ص لبنصصان
املؤسجات التالليمية وريئت ا وتوسيال ا .ويضم البلد ةاليا  4 597مدرسصة ابتدائيصة و 1 499مدرسصة
إعدادية ومال دا ثانويا على امتداد اةقليم.
 -46واختذت تصدابق مصصاةبة لضصمان نقص تالميصذ املنصاط النائيصة وتيجصق وصصوهلم إىل املؤسجصات
التالليمية .وتالترب هذه املج لة من الشواا املتواترة للمشرفش على ق اع التالليم.
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 -47وتشك زيادة عصدد امل صاعم املدرسصية الصص تصوفر وجبصة سصا نة أو بصاردة للتالميصذم ال سصيما يف
املن صصاط الريفي صصةم أة صصد الت صصدابق املتخ صصذة لتش ص يه األطف صصال عل صصى ةض صصور ال صصدروا وض صصمان م صواظبت م
علي صصا .وتبصصش أ صصقا أن إعصصادة ريئصصة دور ال صصالب وإعصصادة ت هيل صصا ةص مصصن احللصصول الداعمصصة للتاللصصيم يف
املناط الريفية.
 -48وخبصصوف احلصصصول علصصى التاللصيم الالصصا م يجصصم الفصص  6مصن القصصانون رقصصم  19املصصؤر 25
ش صصباط/فرباير  2008واملتاللص ص ب صصالتالليم الال صصا حل صصاملي شص ص ادة البكالوري صصا أو شص ص ادة أجنبي صصة مالتم صصدة
ومالاس ا باحلصول على التالليم الالا ك حبج قدراته ومن دون متيي .
 -49ويبلصصم مجصصتوى التجص ي يف التاللصصيم الالصصا مصصا يقصصدر بنجصصبة  36.9يف املائصصةم وهصصي نجصصبة
قريبة من املجتويات الالاملية لفئة األعمار املااوةة بش  20و 24سنة (انإر املرف ال/الت).

احلصول على الرعاية الصحية
 -50تصصن التش صريالات والقواعصصد امل بقصصةم وال سصصيما املرسصصوم رقصصم  1634-81املصصؤر  30تش صرين
ال/صصان/نوفمرب  1981واملتاللص بضصصب التنإصصيم الالصصام الصصدا لي للمجتشصصفيات واملالاهصصد واملراكص املختصصصة
التابالصصة لصصوزارة الصصصحة الالموميصصةم علصصى أن مؤسجصصات االستشصصفان والصصصحة الالموميصصة ص أال متصصارا
أي متيي بش املرضى فيما يتص بالرعاية الصحية.
 -51وللتخفي من ةدة التباينات امللموسة ووضه ةد للتمييص يف الواقصه الالملصيم اعتمصدت
وزارة الصحة تدابق اصة ةعمال احل يف الصحة بال متيي م ومن ا التالية:
التباينات والفوارت بش املناط يف ميدان طص



تالبئة الجياسات الالامة من أج تقلي
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؛



إتاةصصة ماللوم صات صصصحية دقيقصصة جميصصه امل صواطنش (بواس ص ة التالميمصصات وامللصصصقات وأسصصالي
أ صصرى  )...حبيصصت يتج ص لل ميصصهم يصصن فصصي م أضصصال األف صرادم احلصصصول علصصى املاللوم صصات
الالزمة؛



إنشصصان مراكص ومؤسجصصات صصصحية تتصصي ا ضصصوع ال صصوعي والجصصري ال تبصصارات الكشص عصصن
اةصابة بفقوا نق املناعة البشرية/اةيدز؛



تصصوفق صصدمات الصصصحة املدرسصصية واجاماليصصةم الالالجيصصة من صصا والوقائيصصةم جميصصه التالميصصذ
وال صصالب دون متيي ص علصصى أسصصاا االنتمصصان اج صرايف أو ق صصاع النشصصاط ( صصاف أو عصصام)
أو اجنس أو اجنجية.

 -52وتُق صصدم ه صصذه ا صصدمات عل صصى مج صصتوى مؤسج صصات التالل صصيم التحض صصقي واملدرس صصي واج صصامالي
ومراك الصحة األساسية وهياك الصحة الالمومية (ا ال/ان) ومراك ال املدرسي واجامالي.
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الوصول إىل الالمالة
 -53س صصالت الدول صصة التونج صصية إىل الت لص ص عل صصى الب ال صصةم ال س صصيما ب ال صصة الش صصبابم بواسص ص ة
"برام تنشي سصوت الشص " .ومنصذ أةصدا كصانون ال/ان/ينصاير 2011م ُسص ارتفصاع ملحصول
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
هصؤالن منإمصصات دوليصصة متالصصددة األطصراس ووكصصاالت تالصصاون ثنصصائي وأج ص ة اصصق ةكوميصصة وطنيصصة ودوليصصةم
إضافة إىل الق اع ا اف.
 -54وتجت دس هذه الربام والتدابق الشباب كافة بال متيي .
السؤا 10
 -55تشم الربام والتدابق الص اعتمدرا الدولة ملكافحة التميي ضد الفئات األك/ر ةرمانصا
ورميشا ما يلي:
 -56يشك الربنام الوطد ملجاعدة الالائالت املالوزة الربنام الرئيجي لدعم األسصر الفقصقة.
واعتُم صصد ه صصذا الربن صصام يف ع صصام 1986م وه صصو ي صصي كام ص ت صراب البل صصد ومي صصن الال صصائالت املال صصوزة
إعانصات ماليصصة مباشصصرة ويتصي هلصصا احلصصصول علصصى الرعايصة الصصصحية اانصصا .ويتصو ى الربنصصام احلصصد مصصن
اآلثصصار الجصصلبية لربنصصام التالصصدي اهليكلصصي الصصذي شصصرعت تصصونس يف ت بيقصصه يف منتصص ال/مانينصصات
عق فاة اض راب قوي وانالدام استقرار اجتماعي.
 -57ويف إطار هذا الربنام م تدعم وزارة الشؤون االجتماعية منذ عام  2007تالميصذ األسصر
املالصصوزة بتصصوفق إعانصصات ماليصصة تكميليصصة مقصصدارها  10دينصصارات ش ص ريا لك ص طف ص يف املدرسصصة ويف
ةدود ثالثة أطفال و 30دينارا يناسبة الالودة املدرسية.
 -58ويف أعقاب ثورة عام 2011م س عدد األسر املنتفالة بالربنام الصوطد ارتفاعصا هامصا
مصصن  135أل ص أسصصرة يف عصصام  2010إىل  250أل ص أسصصرة يف عصصام  .2016وزيصصد مقصصدار اةعانصصاتم
حبيت باتت اةعانة املباشرة املدفوعة لك أسرة تبلم ةاليا  150دينارا يف الش ر.
 -59ويإ ر ت ور عدد األسصر املنتفالصة حبجص املنصاط أن دمص األسصر الفقصقة يف الربنصام مل يكصن
قائمصصا علصصى اةنصصصاس .وسصصاليا إىل تصصدارك األ صصان املااكمصصة منصصذ سصصنوات فيمصصا يتالل ص بتحديصصد األسصصر
املؤهلةم زادت احلكومات املتالاقبة منذ عام  2011عدد األسر املنتفالة بقرابة الضال .
 -60ومل ت صصن املج صصاعدة املالي صصة املقدم صصة بواسص ص ة الربن صصام ال صصوطد ةعان صصة األس صصر املال صصوزة يف
القضصصان علصصى الإلصصم االجتم صصاعي والصصصالوبات الصصص تالصصوت احلص صصول علصصى وظيفصصة الئقصصة وتقل صصي
التباينصصات اوليصصة مصصن ةيصصت مجصصتوى الفقصصر .ومل يُقصيَّم هصصذا الربنصصام قص ةصصىت عصصام 2013م ةيصصت
ضه لتقييم مرك البحو االقتصادية واالجتماعية.
 -61وبالتوازي مه هصذا الربنصام م يُ بص برنصام لتصوفق صدمات الرعايصة الصصحية ب سصالار منخفضصة
ملا يالادل  650أل أسرة رات د حمدود (الصن ال/ان من دفاتر اةعانة ال بية ا انية).
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 -62وإر تدرك وزارة الشؤون االجتماعية ما يالاي إدما األسصر املالصوزة مصن صاوزات ونقص يف
شفافية إدارة الربنااشم ف ي تالك ةاليا علصى إعصداد استقصصان شصام لألسصر املنتفالصة بالربنصااشم
وعصصددها  900أل ص أسصصرة .ومصصن املتوقصصه أن يفضصصي هصصذا االستقصصصان إىل وضصصه الالناصصصر األساسصصية
السااتي ية إدما يف نإم احلماية االجتماعية وإ ضاع املنإومة ةصالح شام .

برام تنمية املناط
 -63برن صصام التنمي صصة اج وي صصة :يتض صصمن برن صصام التنمي صصة اج وي صصة إجص صرانات تتاللص ص عل صصى وج صصه
ا صوف باألش ال اج وية وجوان أ رى م /الن وض بالجكن واةمداد املائي والك ربائي.
 -64ويف أعقصصاب ق صرار صصصادر يف عصصام  2011يضصصاعفة األجصصور يف ق صصاع األش ص ال اج ويصصةم
ازدادت جاربية هذا الربنام وبات يش ه املجاعدة.
السؤا 11
 -65منذ ال/ورة التونجيةم ةد ت ور م م يف اال احلريات اجماعيةم ال سيما ةرية التالبق
وةري صصة تك صصوين اجمالي صصات وةري صصة تك صصوين األةص ص اب الجياس صصية وم صصا إىل رلص ص  ...بي صصد أن بال صصض
األةكصصام القانونيصصة القدميصصة تالرق ص ةصصىت اليصصوم ةريصصات فرديصصة مالينصصة .وهلصصذا الجصصب م أعلصصن رئصصيس
اجم وريصة التونجصية إنشصان جنصة تتصصوىل صصيااة مدونصة للحريصات الفرديصصة تتصو ى منصه أي شصك مصصن
أشكال التميي .
السؤا 12
 -66يصصن الفصص  48مصصن الدسصصتور التونجصصي اجديصصد املالتمصصد يف  26كصصانون ال/ان/ينصصاير 2014
صراةة على أن الدولة حتمي األشخاف روي اةعاقة من أي شك من أشكال التميي .
 -67وين ب مبدأ عدم التميي على أساا اةعاقة يف امليادين التالية:


ة املشاركة يف االنتخابات:
الفصص ص  61م صصن املرس صصوم رق صصم  72-2011امل صصؤر  3تب/أاجص ص س  2011واملتاللص ص
بتنقي وإمتام املرسوم رقم  35-2011املصؤر  10أيار/مصايو  2011واملتاللص بانتخصاب
ا لس الوطد الت سيجي.
ةصصددت اةج صرانات املتخصصذة ةتاةصصة وصصصول النصصا بش روي اةعاقصصة إىل مجيصصه
االنتخابصات يوجص القصرار الصصادر يف  4تشصرين األول/أكتصوبر  2011عصن اهليئصة الالليصصا
املجصصتقلة لالنتخابصصاتم الصصذي أقصصر تصصدابق تيجصصق ممارسصصة النصصا بش روي اةعاقصصة ةق صصم يف
التصويت.
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اةدما االجتماعي االقتصادي:
أُجنص ص ص مش ص صصروع توأم ص صصة م ص صصه االحت ص صصاد األوروا (إس ص صصبانيا وأملاني ص صصا) هدف ص صصه إدم ص صصا
األشخاف روي اةعاقة يف احلياة االجتماعية االقتصادية ( .)2014-2011ومتخض
املشصروع عصصن اسصااتي ية وطنيصصة للن صوض باألشصصخاف روي اةعاقصة سصصتُنفذ صة عمل صصا
بالتالاون مه شركان إي اليش.



الالمالة:
يشصصار يف هصصذا ا صصال إىل القصصانون رقصصم  20124املصصؤر  22ة يران/يونيصصه 2012
واملتالل ص باألةكصصام االسصصت/نائية لالنتصصداب يف الق صصاع الالمصصومي واملرسصصوم رقصصم 833-2012
املصصؤر  20متوز/يوليصصه 2012م ويتاللص كال صصا بتوظيص األشصصخاف روي اةعاقصصة يف الق صصاع
الالصصام باالسصصتناد إىل القصصانون التصصوجي ي رقصصم  83-2005املصصؤر  15تب/أاج ص س 2005
واملتالل بالن وض باألشخاف املالوقش ومحايت م.
وأدى القصصانون رقصصم  201641املصصؤر  16أيار/مصصايو  2016واملصصنق للقصصانون
التوجي ي رقم  83-2005إىل زيادة نجبة توظي األشخاف روي اةعاقة.



التالليم:
ادت مجيه املدارا منصذ عصام  2011شصاملة لألشصخاف روي اةعاقصةم واصدا
الربنام التالليمي اضالا ةشراس وزارة التالليم.
وتكفص وزارة الشصصؤون االجتماعيصصة الصصدعم لألطفصصال روي اةعاقصصة املج ص لش يف
املدارام بواس ة متابالصة متخصصصة وبتصوفق اةعانصات التقنيصة الالزمصة (النإصارات وتالت
الجمه والكراسي املتحركةم .)...
وتقدم املراك املتخصصة دمات لألطفال روي اةعاقة املج لش يف املدارا
وتتكف ص ص أيضص صصا برعايص صصة األطفص صصال الص صصذين يواج ص صصون صص صصالوبات يف االنص صصدما يف الوس ص ص
املدرسي .وتوفر هذه الرعاية من الل أفرقة متالددة اال تصاصات.
ووقالصصت اتفاقيصصة ق اعيصصة بصصش اجماليصصات الصصص تنشص يف اصصال محايصصة األشصصخاف
ُ
روي اةعاقة وبدأ الالم ا منذ ش ر تشرين األول/أكتوبر 2013م وال صرض مصن هصذه
االتفاقية هو تنإيم وإعادة هيكلة مراك التالليم املتخص والن وض بنوعية دمارا.



الاتيبات التيجقية املالقولة:
أُجن يف من قص منوبة ومن ل بورقيبة مشصروع منصورجي للتنميصة الشصاملة لل ميصهم
ُاختذت يف إطاره مبادرات لت يئة اوي صدس حتجصش إمكانيصة وصصول األشصخاف روي
اةعاقة إىل اهلياك الالامة وا اصة.
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ووضصصه يف هصصذا اةطصصار دلي ص بش ص ن إمكانيصصة الوصصصول ( ري صصة ا صصدمات الصصص
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الق اعات الالامة وا اصة.
ووزارة الشؤون االجتماعية بصدد إجناز أش ال ريئة يف أماكن تقصدمي ا صدمات
االجتماعية يختلص أصصقاع الصبالد مصن أجص تيجصق الوصصول إىل تلص ا صدمات مجيالصا.
ويف ه صصذا اةط صصار صصري التنج صصي من صصذ بداي صصة ع صصام  2016ب صصش رتلص ص اةدارات الالام صصة
لتوعيت ا ب ية املشاركة يف اج ود الرامية إىل تيجق الوصول إىل دمارا.

المادة 3
المساواة بي ال جا والنساء فر الحقوق
السؤا 13
 -68بال صصد التص صصويت عل صصى دس صصتور  27ك صصانون ال/ان/ين صصاير 2014م فُتح صصت تف صصات جدي صصدة
بفض أةكام قانونية ك/قة نذكر من ا الفصول  21و 34و 46الص تجاوي بش النجان والرجصال
يف احلقوت االجتماعية االقتصادية واحلقوت الجياسيةم إىل جان تدابق مكافحة التميي والالن
على أساا نوع اجنس.
 -69و ري كذل الالم على اعتماد قانون شام ملنه الالن باملرأة وقماله ومحاية النجان منه.
 -70ويف  24تشصرين األول/أكتصوبر 2011م اعتمصدت تصونس املرسصوم رقصصم  103املتاللص بجصصح
التحفإ صصات ال صصص ق صصدمت ا احلكوم صصة التونج صصية يف ع صصام  1985ل صصدى تص صصديق ا عل صصى االتفاقي صصة الدولي صصة
للقضصصان علصصى مجيصصه أشصصكال التمييص ضصصد املصرأة .ويف  17نيجصصان/أبري  2014وج صصت تصونس إ صصارا
ذا الش ن إىل األمش الالام لألمم املتحدة.
 -71وعلصصى املجصصتوى احلكصصوميم أُنشصصئت منصصذ التجصصالينات هياك ص ومنإمصصات عديصصدة أضصصفت
طابالا مؤسجيا على مج لة نوع اجنسم ورل بالتالاون مه وزارة املرأة واألسرة وال فولة.
 -72ونشق يف هذا الجيات إىل أن وزارة املرأةم إر تالم على مكافحة التمييص م يصا فيصه القصائم
على نوع اجنسم فقد باشرت يف عام  2015تنقي ا ة الوطنية لدم االعتبصارات اجنجصانية.
ويف عصصام 2016م اعتُمصصد مرسصصوم ةكصصومي يتالل ص برنشصصان الصصس نإ صران يُال ص باملجصصاواة بصصش امل صرأة
والرج وخيضه ةشراس رئيس احلكومة.
 -73ويف أوا ص ص ص صصر عص ص ص صصام 2015م شص ص ص صصرعت احلكومص ص ص صصة يف إعص ص ص صصداد ص ص ص صصة ااسص ص ص صصية للتنميص ص ص صصة
للفصاة  .2020-2016وتكتجصصي هصذه ا صصة أ يصة كبصصقة لاسصيخ االنتقصصال الصدميقراطي باعتبارهصصا
ا ة االسااتي ية األوىل منذ ال/ورة.
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 -74وشددت املذكرة التوجي ية هلذه ا ة على اجوان التالية:


وضصصه ص تنفيذيصصة مصصن أجص تيجصصق دعصصم ومحايصصة النجصصان ضصصحايا الالنص وتال يص إقامصصة
الشبكات والتنجي بش رتل اج ات الفاعلة يف هذا ا ال؛
ة اتصال شاملة دس مكافحة الالن باملرأة؛



صيااة



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



دم الن اجنجان باعتباره أداة لقياا التباينات واالرتقصان علصى النحصو األم/ص بفالاليصة
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
والدراسات والتوثي واةعالم ةول املرأة ومرصده املالد بتكافؤ الفرف بش اجنجش.

 -75وةصصددت وزارة امل صرأة واألسصصرة وال فولصصةم باتبصصاع هن ص قصصائم علصصى املشصصاركة (ضصصمن جنت صصا
الق اعية املقجمة إىل جان فرعية مواضيالية)م األهداس التالية للفاة :2020-2016
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تنقي األةكام القانونية التميي يصة ب يصة موانمصة الاسصانة القانونيصة مصه األةكصام الدسصتورية
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 يص دورهصصن يف امليصصدان
االجتماعي وال/قايف؛



تفالي حمصاور االسصااتي ية الوطنيصة ملكافحصة الالنص ضصد املصرأة ورلص بجصب من صا اعتمصاد
قصصانون يتالل ص ينصصه الالن ص بالنجصصان ومكافحتصصهم وتصصوفق صصدمات متنوعصصة ومالئمصصة لصصدعم
النجان يف إطار هن متكام ومشاك بش الق اعاتم وتك/يص أعمصال الصدعوة والتوعيصة
ا تمالية الرامية إىل إل ان الالن اجنجان؛



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؛



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



تروي مفاهيم ةقوت املرأة ومباد املواطنة لدى النجان ال سيما يف الوس الريفي.
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المسائل المتصلة بأحكام طحددة ط العهد
المادة 6
الحق فر العمل
السؤا 14
 -76كشصصفت دراسصصة أُجريصصت يف عصصام  2015وجصصود حنصصو  83برنااصصا لصصدعم عمالصصة الشصصباب.
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
تصصدارك نقصصائ التصصدري يف نإصصام التاللصصيم الرمسصصي وكصصذل اموعصصة مصصن التصصدابق الراميصصة إىل تجصصوية
املشاك املتصلة بفش التدري  .وترك الفئة ال/انية على "تش يه إنشان املشصاريه" .وهصي تتصو ى
حتجصصش الفصصرف املتاةصصة ألصصصحاب املشصصاريه الشصصباب بفض ص طائفصصة مصصن التصصدابق (الصصدعم التصصدرييب
والتقد واملا ) ملجاعدرم على إنشان مشاريال م ا اصة .وتقدم الفئة ال/ال/صة " صدمات مجصاعدة
علصصى التوظي ص " تتضصصمن تصصوفق املاللومصصات واملشصصورة واملرافقصصةم وة صواف ماليصصة ل يصصادة ال ل ص علصصى
اسصصتخدام الشصصباب يف إطصصار احلصصرف علصصى إل صصان املمارسصصات التميي يصصة .وأ صقا تصصوفر الفئصصة الرابالصصة
للشباب الباة/ش عن عم "إعانات توظي " ووظائ يف ق اع األش ال الالامة.
السؤا 15
 -77للم يصصد مصصن التفاصصصي عصصن مشصصاركة النجصصان يف سصصوت الالمص يف رتلص ق اعصصات النشصصاط
االقتصادي (انإر املرف الرابه).
 -78وتفيصصد نتصصائ االستقصصصان الصصوطد املتاللص بالجصصكان والالمالصصةم الصصذي أجصراه املال صد الصصوطد
لإلةصانات يف عام 2014م ب ن عدد الجكان النش ش اقتصاديا يف تونس يفوت  3.8ماليش
شصصخ وأن نجصصبة نشصصاط النجصصان بل صصت  28.5يف املائصصة مقاب ص  24يف املائصصة يف عصصام .2004
وتؤكصصد وزارة امل صرأة واألسصصرة وال فولصصة أن هصصذه النجصصبة ظلصصت ثابتصصة يف عصصام  2016وأن مصصن املتوقصصه
بلصصوه نج صصبة  35يف املائصصة حبل صصول ع صصام 2020م ورل ص وفق صصا لتوج صصات ا صصة ا ماس صصية للتنمي صصة
للفصصاة  .2020/2016ويتبصصش مصصن هصصذا االستقصصصان أن ثل/صصي النجصصان الالصصامالت ياكص ن يف ثالثصصة
ق اعات رئيجية هي ال راعة والنجي وا دمات.
السؤا 16
 -79يُقصصصد بالق صصاع اصصق املصصنإم مجيصصه األنشص ة اصصق املنتإمصصة الصصص تشصصك ممارسصصت ا اصصق القانونيصصة
رربصصا مصصن القواع صصد الض صريبية وتش صريالات الالم ص والقصصانون الت صصاري .وقصصد يتالل ص األم صصر ب نش ص ة قانوني صصة
يضص له صا أشصخاف مصر هلصمم لكن صا تتجصصم خبصصائ تتصي تصصنيف ا ضصمن الق صاع اصق املصصنإمم
م /عدم دفه الضريبة علصى الصد وعصدم تجصديد االشصااكات االجتماعيصة وعصدم ا ضصوع ةجصرانات
إدارية مالينة.
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 -80ويذكر من بش األسباب األساسية للالم اصق املصنإم يف تصونس ضصال وتصقة لص الوظصائ
املنإم صصة بج صصب ض صصال مال صصدل النم صصو االقتص صصادي والب ال صصة وع صصدم ت بيص ص الق صصانونم وت صصدن املج صصتوى
التالليمي للالمالم عالوة على مرور البلد يرةلة انتقالية وتبالات رل على املجتوى االقتصادي.
 -81وخبص صصوف الت صصدابق ال صصص اخت صصذرا الدول صصة للن صصوض بإ صصروس الالم ص ص يف رتل ص ص ق اع صصات
النشاطم يا في ا الق اع اق املنإم وال راعةم ميكن التذكق اميصه التال صدات والتوج صات واوتويصات
الواردة يف رتل حماور الالقد االجتماعي املوقه يف  14كانون ال/ان/يناير  .2013ومصن املتوقصه أن
يجصصاهم تفاليص أةصصد التصصدابق الرئيجصصية يف إرسصصان منصصور إمنصصائي جديصصد يشصصم ميصصادين متالصصددةم ورلص
على النحو التا :


تنق صصي الجياس صصة الض صريبية عل صصى أس صصاا اةنص صصاس والش صصفافيةم والالم ص عل صصى ختفي ص ض ص
الضريبة عصن املصوظفش والفئصات االجتماعيصة الضصاليفة وكصذل املنشص ت رات اةدارة الشصفافةم
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.

 -82وخبصصوف ق صاع ال راعصةم وقصه االحتصاد الالصام التونجصي للشص واالحتصاد التونجصي للفالةصصة
والص صصيد البح صصريم يف  12أيار/م صصايو 2015م اتفاقي صصة إطاري صصة مجاعي صصة ت صصنإم عالق صصات الالمص ص يف
الق اع ال راعي .وتتو ى هذه االتفاقية دعم ق صاع ال راعصة وضصمان اموعصة مصن احلقصوت للالصاملش
يف ه صصذا الق صصاع (احلق صصوت النقابي صصةم والتم/يص ص يف املؤسج صصاتم واحلص صصول عل صصى الاقي صصاتم ومحاي صصة
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 .

المادة 7
الحق فر ش وط عمل عادلة وطؤاتية
السؤا 17
الحد ا دنى لألجور
 -83يوج صصد يف ت صصونس أج صصر أدىن مض صصمون ملختل ص امل صصن يف الق اع صصات ا صصق الفالةي صصة ال صصص
وحيدَّد هذان النوعان من األجور الصدنيا
تنإم ا الة الش م وكذل أجر أدىن فالةي مضمونُ .
يوج مراسيم خت الالمال من اجنجش الذين ال تق أعمارهم عن  18سنة.
 -84وال توجد أجور أق من رل  .أما فيما يتالل باملنش ت الص خيضه نشصاط ا التفاقيصات
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
أن األجصصور الصصدنيا يف الق صصاع الالصصام (الوظيفصصة الالموميصصة أو املؤسجصصات احلكوميصصة) أعلصصى بك/صصق مصصن
األجر األدىن املضمون ملختل امل ن.
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 -85وت داد األجور الدنيا علصى حنصو م صرد كص سصنة .وبالفالص م سص األجصر األدىن املضصمون
ملختل ص امل صصن ت صصورا سصصنويا نصصاه  4.1يف املائصصة مصصن عصصام  2000إىل عصصام  .2012وقصصد ارتفصصه
بنجبة  5.65يف املائة يف عام  .2015أما األجر األدىن الفالةي فقد ت ور بنجصبة تكصاد تالصادل
نجبة ت ور األجر األدىن املضمون ملختل امل ن فيما عدا عام  2012ةيت ةد تقري بش
األجصصر اليصصومي للحاصصصلش علصصى األجصصر األدىن املضصصمون ملختل ص امل صصن والتكلفصصة اليوميصصة للحاصصصلش
على األجر األدىن الفالةي (زيادة األجر األدىن الفالةي بنجبة  30يف املائة).
 -86وبل صصت نجصصبة ت صصور األجصصر األدىن املضصصمون ملختل ص امل صصن  50.81يف املائصصة يف الفصصاة
مصصا بصصش عصصامي  2005و2015م بينمصصا ت صصور األجصصر األدىن الفالةصصي بنجصصبة  88.28يف املائصصة
يف الفاة رارا.
 -87وخبصصصوف الصصصالوبات املتصصصلة برصصصد مصصدى اة صاام التش صريالات املتاللقصصة بصصاألجر األدىنم
ال سيما يف االقتصاد اق املنإمم ف ي تتلخ يف كصون رتلص هيئصات الرقابصةم أال وهصي تفقديصة
الش م وتفقدية ط الش م ومفتشو الصندوت الوطد للضمان االجتمصاعيم ال ميكن صا ت يصة
فئصصات الالمصصال مجيال صصا بصصالنإر إىل طبيالصصة أنش ص ت ا وتنوع صصا مصصن ج صصة وتصصردد أصصصحاب الالم ص يف
اةاام اللوائ االجتماعية من ج ة أ رى.
صناعة النسيج والمالبس
 -88يإ ص هصصذا الق صصاع علصصى رأا ق اعصصات التصصصنيه يف تصصونس مصصن ةيصصت عصصدد الوظصصائ .
وعل صصى م صصدى الف صصاة م صصن ع صصام  2011إىل ع صصام 2015م بل صصم ع صصدد املنشص ص ت املج صصتحدثة 506
منش ص ت وفصصرت قراب صة  40 000وظيفصصةم فبلصصم إمجصصا عصصدد املنش ص ت  1 769منش ص ة تجصصتخدم
قرابة  175 000موظ م وفقا آل ر إةصانات صادرة عن وزارة الصناعة.
 -89وخبصوف ظروس الالم يف هذا الق صاعم صدر اةشصارة إىل أن الالالقصات امل نيصة ختضصه
التفصصاقيتش مشصصاكتش ق صصاعيتش صصا االتفاقيصصة املشصصاكة لق صصاع النجصصي واالتفاقيصصة املشصصاكة لصصصناعة
املالبصصس املنجصصوجة واجصصاه ة .وتتمتصصه الالصصامالت بصصصفة عامصصة حبقصصوق ن األساسصصية (احلقصصوت النقابيصصة
والتم/ي يف املؤسجات والاقيات واملجاواة يف األجور وإجازة األمومة .)...
 -90ويف ةال التالرض حلاد عم م يجتفيد الضصحايا أو رووهصم مصن أصصحاب احلقصوتم وفقصا
للفص ص  1مصصن القصصانون رقصصم  28-94املصصؤر  21شصصباط/فرباير 1994م مصصن نإصصام التالصصويض عصصن
األض صرار احلاصصصلة بجصصب ة صواد الش ص واألم صراض امل نيصصة .ويف ةصصال الال ص املؤقصصت النصصات عصصن
ةصصاد عم ص م حي ص للضصصحية احلصصصول علصصى ارامصصة يوميصصة تالصصادل ثل/صصي األجصصر اليصصومي املالتصصاد م مصصا
طالت مدة الال  .كذل يتحم صاة الالم تكلفة يوم الالم الذي وقه فيه احلاد .
 -91وتن أةكام الفص  42من هذا القانون على أنه حي للشخ املصصاب بال ص دائصم
تالصصادل نجصصبته أو تفصصوت  15يف املائصصة احلصصصول علصصى مالصصاب .ويف ةصصال تجصصب احلصصاد يف وفصصاة
الالام م ينتفه يالاب الوفاة القرين واألبنان ويف ايا م أصول املتضرر وأعقابه.
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ماللومات عن ظروس الالم يف ق اع النجي م ال سيما ةالة الالامالت يف الق اع
 -92يضم ق اع النجي واملالبس أك/ر مصن ألفصي منشص ة ويجصتخدم حنصو  250 000عامص .
وتُصن الوظائ ضمن أنشص ة من يصة (النجصي م وال ص لم وا ياطصة  .)...ويتجصم الالمص بصالتكرار
الشديد ويؤثر ت ثقا م ما يف وضه اججم .وتكاد اليصد الالاملصة تقتصصر علصى النجصان روات الوضصه
االجتمصصاعي االقتصصصادي املتصصدن .واالبصصا مصصا تكصصون ظصصروس املاليشصصة صصار الالم ص ظروفصصا صصصالبةم
حبكصصم ارتفصصاع عصصدد األطفصصال املالصصالشم وك/صصرة األعمصصال املن ليصصةم وطصصول املجصصافات املق وعصصة .و صصة
يف سصصوت الالم ص إمجصصاع علصصى اوفصصاض مصصردود النجصصان يف الالم ص بقصصدر شصصديد بالصصد ال ص وا وإجنصصاب
ال ف ص األولم وبقصصدر أشصصد بالصصد إجنصصاب أطفصصال ت صرين .ويصصؤثر رل ص ت ص ثقا مباش صرا يف رفصصاه امل صرأة
يف الالمص وجصودة ماليشصصت ا بصصفة عامصصة .ويُجص كصذل ارتفصصاع م صرد يف عصصدد األمصراض امل نيصصةم
وال سيما االض رابات الالضلية والالإميصة الصص تصصي النجصان الالصامالت يف ق صاع املالبصس بصصفة
اصصة ( 63يف املائصصة) .وقصصد أصصبحت هصصذه االضص رابات أك/صصر األمصراض امل نيصصة تفشصصيا يف تصصونس
( 70يف املائة).

التدابق املتخذة لتنفيذ االتفاقيات الص صدقت علي ا تونس
 -93تتم /ص التصصدابق املتخصصذة لتنفيصصذ االتفاقيصصات الصصص صصصدقت علي صصا الدولصصة يف اصصال الصصصحة
والجصصالمة امل نيتصصش يف إجصران عمليصصات تفقصصد لإصصروس النإافصصة والصصصحة والجصصالمة يف الالمص دا ص
املنش ص ت ا اضصصالة لصصة الش ص  .و صصري ك ص سصصنة  8 000زيصصارة إىل رتل ص الق اعصصاتم تالقب صصا
تقصصارير عصصن أوجصصه القصصصور والنقصصائ املج ص لة وتوصصصيات بت بي ص الل صوائ واألةكصصام التش صريالية ي صا
في ا أةكام االتفاقيات الدولية املصدت علي ا.
وحترر حماضصر رالفصاتم
 -94ويف اياب ج ود وتدابق وقائيةم توجه إىل أصحاب الالم تنبي ات ُ
لكص صصن هص صصذه اةج ص صرانات تإ ص ص نص صصادرةم وال تتالص صصدى عش ص صرات احلص صصاالتم بجص صصب الوضص صصه االجتمص صصاعي
االقتصصادي الصصال الصذي تاليشصصه املنشص ت .وهكصذا تبقصى الالقوبصصات دون مجصتوى صورة املخالفصصات
فيما يتالل بالوقاية من املخاطر امل نية.
 -95وي صصنإم أع صوان تفق صصد ط ص الالم ص (ال صصذين ال تت صصاوز نج صصبت م  0.42لك ص 15 000
عام ) ةلقات إعالم وتوعية وتدري لفائدة أعضان جان الصصحة والجصالمة امل نيتصش ويشصاركون
يف تنإيم أنش ة حملية وج ويصة ووطنيصة بشص ن مواضصيه الوقايصة ا اصصة بق اعصات أو فئصات عمصال
أو راطر بالين ا.
 -96وتنإصصر الدولصصة يف إمكانصصات التصصصدي علصصى االتفاقيصصات الدوليصصة رقصصم  155ورقصصم 161
ورق صصم  187يف إط صصار الن صصوض بالص صصحة والج صصالمة امل نيت صصشم طبق صصا ألةك صصام الالق صصد االجتم صصاعي
املص ص صصربم بص ص صصش الدولص ص صصة واالحتص ص صصاد التونجص ص صصي للصص ص صصناعة والت ص ص صصارة والصص ص صصناعات التقليديص ص صصة واالحتص ص صصاد الالص ص صصام
التونجي للش .
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التالويضات الص يتلقاها الالام وأسرته يف ةال تالرضه حلاد عم
 -97ين الفص  20من القانون رقصم  28-1994املصؤر  21شصباط/فرباير  1994واملتاللص
بنإام التالويض عن األضصرار احلاصصلة بجصب ةصواد الشص واألمصراض امل نيصة علصى أنصه حيص لضصحايا
ةواد الش واألمراض امل نية ما يلي:


احلصول على الالال الذي تقتضيه ةالت م الصحية؛



احلصول على تالويضات يومية عن األجور املفقودة؛



يف ة صصال لص ص احل صصاد بال صصد الش صصفان ع ص ص ا دائم صصا ع صصن الالمص ص م تُ صصى عن صصد الض صصرورة
تكصصالي األج ص ة املالينصصة أو التقومييصصة الالزمصصة إرا كصصان الال ص يصُصربر رلص م ويُقصصدم تالصصويض
نقدي يف شك مالاب يدفه ألفراد األسرة يف ةال وفاة الضحية؛



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

 -98كصصذل م يصصن الفص ص  9مصصن القصصانون رقصصم  56-95املصصؤر  28ة يران/يونيصصه 1995
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؛
املؤقت؛



االةتفال باألجور طيلة مدة الال



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



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

 -99وخبص صصوف التالويض صصات املقدم صصة يف ة صصاالت ةص صواد الالمص ص م يش صصار إىل أن التص ص مش م صصن
راطر ةواد الالم كان مصن أول فصروع الضصمان االجتمصاعي املنشص ة يف تصونس .فقصد أقصرت تصونس
نإامصا للتالصصويض عصصن األضصرار احلاصصصلة بجصصب ةصواد الشص واألمصراض امل نيصصة يف الق صصاع ا صصاف
لفائدة الضحايا وأفراد أسرهم .ويال د بردارة هذا النإام إىل الصندوت الوطد للضمان االجتماعي.
 -100وأد ص القصصانون رقصصم  28-94املصصؤر  21شصصباط/فرباير  1994إصصصالةا شصصامال علصصى
نإ صصام التال صصويض ع صصن األضص صرار احلاص صصلة بج صصب ةص صواد الشص ص واألمص صراض امل ني صصةم ال س صصيما يف
الق اع ا اف.
 -101فقصصد ُوسصصه ن صصات الت بيص حبيصصت بصصات يشصصم مجيصصه الالمصصال أو مصصن سصواهم مصصن املجصصتخدمش
لصصدى أشصصخاف طبياليصصش أو اعتبصصاريش أيصصا كصصان نصصوع االسصصتخدام وطبيالصصة النشصصاط ووضصصه الالام ص وكيفيصصة
دفه أجرته.
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 -102وين ب هذا القانون أيضا على الفئات التالية:


املتدربون؛



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



اوت ص ون بجصصب ةصواد وقالصصت بفالص أو يف إطصصار أشص ال عصصادة مصصا يُال صصد صصا إىل اليصصد
الالاملة يف الج ون؛



الالاملون يف أش ال التنمية الوطنية أو اوليةم والالاملون يف ا دمة املن لية.

 -103وين ب القصانون كصذل علصى األشصخاف املوفصدين مصن أصصحاب عمل صم يف م مصة أو يف
تصصدري يف ا صصار باسصصت/نان احلصصاالت الصصص يكصصون في صصا احلصصاد نامجصصا عصصن أسصصباب ال عالقصصة هلصصا
يوضوع امل مة أو التدري م وشري ة أال يكونوا مشمولش يف بلد املقصد بنإام تالويضات يالصادل
رل املنصوف عليه يف هذا القانون أو ال يق عنه مالئمة.
 -104وحي لضحايا ةواد الالم ما يلي:


احلصول على الالال الذي تقتضيه ةالت م؛



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



إرا ل ص احل صصاد بال صصد التال صصايف ع ص ا دائم صصا ع صصن الالمص ص م تُصصدفه عن صصد الض صصرورة تكلف صصة
األج ة املالينة أو التقوميية الالزمةم ويُدفهم عندما يكون الال مربرام تالويض نقدي يف
شك جراية يتلقاها أفراد األسرة يف ةال وفاة الضحية؛



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

 -105ويف الق صصاع الالصصامم ي صصي نإصصام صصاف يصصوظفي الدولصصة واجماعصصات اوليصصة واملؤسجصصات
احلكومي صصة رات ال صصابه اةداري املش صصاكش يف الص صصندوت ال صصوطد للتقاع صصد واحلي صصة االجتماعي صصةم
باست/نان أفراد اجي وقوات األمن الدا لي.
 -106وحي لضحايا ةواد الالم ما يلي:
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احلصول على دمات اةااثة والالال الص تقتضي ا ةالت م؛
املؤقت؛



االةتفال ب جورهم طيلة فاة الال



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



الدائم عن الالم يربر رل .

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


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

 -108ويتحم صاة الالم التكالي املاتبة على هذا النإامم إر يصرد التالويضصات املدفوعصة
من الصندوت الوطد للتقاعد واحلي ة االجتماعية.
السؤا 18
 -109خبصصوف تنقصي أةكصصام الفصص  226مصصن ا لصة اج ائيصصةم صدر اةشصصارة إىل إنشصان جنصصة
مالنية برصالح ا لة اج ائية منذ عام 2014م وتولي ا إعادة النإر يف أةكام هذا القانون دس
موانمت ا مه األةكام الواردة يف الدستور اجديد على حنو حيام املالايق الدولية.
 -110وعصصالوة علصصى رلص م مصصا زال مصصن املقصصاح يف إطصصار مشصصروع القصصانون املتاللص بالقضصصان علصصى
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.
السؤا 19
 -111مصصن املقصصرر يف إطصصار إصصصالح الوظيفصصة الالموميصصة التونجصصية إد صصال اموع صة مصصن التالصصديالت
تشم أمورا من ا نإام اةجازات.
السؤا 20
 -112استُاليض عن املناط االقتصادية احلصرة بفضصانات األنشص ة االقتصصادية يقتضصى الفصص 1
من القانون رقم  76-2001املؤر  17متوز/يوليه .2001
 -113ويتمت ص صصه التونج ص صصيون الال ص صصاملون يف املنشص ص ص ت املوج ص صصودة يف تلص ص ص الفض ص صصانات ب ص صصاحلقوت رار ص صصا
املنصصصوف علي صصا يف التشصريالات الوطنيصصة باسصصت/نان ةص الاسصصيم ومصصا ياتص عليصصه مصصن ةقصصوت .وبالفالص م
ين الفص  23من القانون رقصم  81-92املصؤر  3تب/أاجص س  1992علصى مصا يلصي" :بصصرس
النإ صصر ع صصن أي نص ص ر صصال م تُالت صصرب عق صصود الشص ص املربم صصة ب صصش املؤسج صصات املتص صصلة بفض صصان األنشص ص ة
االقتصادية وأُجرائ ا عقودا مربمة ألج مالش م ما كان شكل ا أو مدرا أو صيم تنفيذها".

المادة 8
الحقوق النقابية
السؤا 21
 -114يتمته النقاا املكل حبماية تكف لصه إمكانيصة ختصصي عصدد مالصش مصن سصاعات عملصه
ألدان واليته النقابية .كذل ال ميكن فص النقاا املكل إال يوافقة املدير الالام لتفقدية الشص
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تفاديا ألي اوز من صاة الالمص  .ويجصتفيد املم/ص النقصاا أيضصا مصن وقصت للتصدري النقصاا.
وهصصذه احلمايصصة مكفولصصة باألةكصصام القانونيصصة لصصة الشص (الفصصصالن  166و 169ثال/صصا) وأةكصصام
االتفاقيات ( 54اتفاقية مشاكة ق اعية) واالتفاقية املشاكة اةطارية.
 -115و صصدر اةشصصارة إىل أن الدسصصتور اجديصصد املالتمصصد يف  26كصصانون ال/ان/ينصصاير  2014عص ز
احلقوت النقابية ب ن أضفى علي ا طابالا دستوريا للمرة األوىل يف الفصلش  35و 36منه.
 -116وعق ص التصصصدي علصصى االتفاقيصصة الدوليصصة رقصصم  135املتاللقصصة يم/لصصي الالمصصال يف املؤسجصصاتم
نُقحصصت الصصة الش ص يوج ص القصصانون  19-2007املصصؤر  12نيجصصان/أبري  2007صصدس تكيي ص
التشريالات الوطنية مه أةكام االتفاقية الدولية.
 -117وعلصصى م صصدى الجصصنوات ا م صصس األ صصقةم أنش صصئت منإمصصات نقابي صصة ك/صصقة .و صصة يف الواق صصه
اس منإمات كبقة اصصة بالالمصال هصي :املنإمصة التونجصية للشص م والكونفدراليصة الالامصة للشص م
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.
 -118و صصدر اةش صصارة إىل أن صصه ال يُش صصاط م صصن املنإم صصات النقابي صصة عن صصد ت سيج ص ا س صصوى تق صصدمي
نإام صصا الصصدا لي والقائمصصة الكاملصصة لألشصصخاف املكلفصصش ب ص ي صصصفة كانصصت برداررصصا أو تجصصيقها.
وليس على املنإمات النقابية (من الناةية القانونية) اةباله عن عدد منخرطي ا.
السؤا 22
 -119ين الفص  49من الدستور التونجي على أن "حيدد القصانون الضصواب املتاللقصة بصاحلقوت
واحلريصصات املض صصمونة صصذا الدس صصتور وممارسصصت ا ي صصا ال ينصصال م صصن جوهرهصصا .وال توض صصه هصصذه الض صواب
إال لضصرورة تقتضصصي ا دولصصة مدنيصصة دميقراطيصة و صصدس محايصصة ةقصصوت ال صقم أو ملقتضصصيات األمصصن الالصصامم
أو الصصدفاع الصصوطدم أو الصصصحة الالامصصةم أو اآلداب الالامصصةم مصصه اة صاام التناس ص بصصش هصصذه الض صواب
وموجبارا .وتتكف اهليئات القضائية حبماية احلقوت واحلريات من أي انت اك".
 -120وبنان عليصهم ال صوز تقييصد احلقصوت النقابيصةم املكفولصة يف الفصص  36مصن هصذا الدسصتورم
إال بت بي الشروط ال/الثة التالية املنصوف علي ا يف الفص  49أعاله:
قانون؛



شرط وجود ن



الش صصرط املش صصروع املتم/ص ص يف محاي صصة ةق صصوت ال صصق أو املتاللص ص يقتض صصيات األم صصن الال صصام أو
الدفاع الوطد أو الصحة الالامة أو اآلداب الالامة؛



شرط التناس والضرورة.

 -121و صصدر اةش صصارة إىل أن احلكوم صصة التونج صصية مل تُص صصدر ة صصىت اآلن املرس صصوم املتاللص ص بقائم صصة
املصا األساسصيةم راصم أن الفصص  381ثال/صا مصن الصة الشص يصن علصى ضصب قائمصة املصصا
األساسية يرسوم.

GE.16-13107
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المادة 9
الحق فر الضمان االجتماعر
السؤا 23
 -122وضصالت تصونسم شص هنا يف رلص شص ن ُجص بلصدان الالصصاملم منإومصة محايصة اجتماعيصة تضصصم
ر ضمان اجتماعي قائما على دفه االشااكات ور ا اق قائم على اشا ٍ
اكات باالسصتناد
إىل اموعصصة مصصن بصرام املجصصاعدة والصصدعم االجتمصصاعي الراميصصة إىل الن صصوض بإصصروس ماليشصصة فئصصات
الجكان املالوزة وحماربة الفقر واهلشاشة واةقصان االجتماعي.
 -123ولتونس برنااان رئيجيان للمجاعدة االجتماعية (اق القائمة على اشااكات) ا:


الربن صصام ال صصوطد ةعان صصة الال صصائالت املال صصوزةم وه صصو أة صصد أوس صصه ال صربام م صصن ةي صصت ع صصدد
الجصكان املشصمولش والت يصة اج رافيصة .وبصدأ الالمص صذا الربنصام يف عصام  .1986وهصصو
يجت دس األسر املالصوزة يصن في صا املجصنون اصق املشصاكش بصصرس إعانصات نقديصة مباشصرة
علصصى أسصصاا  150دينصصارا يف الشص ر إضصصافة إىل منحص ٍصة مقصصدارها  10دينصصارات لكص طفص
يف املدرسة إىل ةدود ثالثة أطفال؛



برنام الت ية الصحية للالائالت املالوزة أو حمدودة الد م الذي أُقر يف عصام .1998
ويتضمن الربنام تقدمي ب اقصات الالصال ا صانم الصص انتفالصت صا  235 000أسصرةٍ يف
عصصام 2014م وب اقصصات الالصصال بالتالريفصصة املنخفضصصةم الصصص أتاةصصت لنحصصو 602 000
أسصصرةٍ احلصصصول علصصى الالصصال ال صصيب يف هياكص الصصصحة الالامصة مقابص دفصصه اشصا ٍاك سصصنوي
ثابت زهيد.

 -124وُميول هذان الربنااان من مي انية الدولة.

 -125وخبصصصوف تقاعصصد األش صصخاف الصصذين مل يج صصب هلصصم الالم ص يف الق صصاع املصصنإم أو ال صصذين
عملوا لفاة حمدودةم در اةشارة إىل أن نإام الضمان االجتماعي التونجي نإام ت ية م نيصةم
مصصا مالنصصاه أن الت يصصة يخ ص للضصصمان االجتمصصاعي تصرتب ي اولصصة نشصصاط م صصد .ويتمتصصه الالصصاملون
يف الق صصاع ا صصق امل صصنإم بت ي ص ٍصة قانوني صصة لك صصن م ال ينتفال صصون يال صصاب تقاع ص ٍصد م صصن ر ص ص الض صصمان
االجتمصصاعي اةجبصصاري .ومصصه رل ص م ميكصصن لألشصصخاف الصصذين عمل صوا فصصاة حمصصدودة يف الق صصاع اصصق
امل صصنإم االنتف صصاع يالص صاب ش صصيخو ة إرا اس صصتوفوا ش صصروطا مالين صصة (أال تت صصاوز أعم صصارهم  60س صصنةم
وإثبصصات دفصصه اشصااكات فالليصصة أو مصصا يالادهلصصا لفصصاة ال تقص عصصن  120شص رام وعصصدم م اولصصة نشصصاط
م د اضه لنإام الضمان االجتماعي).
 -126وميكصصن ختفصصيض شصصرط الجصصن (أال يت صصاوز  60سصصنة) إىل  55سصصنة يف ةالصصة فئصصات مالينصة
من األشخاف الذين مارسوا أعماال شاقة أو اق صحية.
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 -127ويالصصادل مالصصاب الشصصيخو ة  40يف املائصصة مصصن متوس ص الروات ص الصصص ختضصصه لالش صااكات
والص تقاضاها املؤمن عليه على مدى الجنوات ال/ال أو ا مس األ قة الص تجب بصدن سصريان
احل يف احلصول على مالاب.
 -128وينتف صصه الالمص صال ال صصذين دفالص صوا اشص صااكات فاللي صصة أو م صصا يالادهل صصا عل صصى م صصدى ف صصاة ال تقص ص
عصصن  60ش ص را والصصذين ال تت صصاوز أعمصصارهم  60سصصنة يالص ٍ
صاب نجصصيب ُحيج ص بصصالرجوع إىل املالصصاب
الصصذي كصصان سيجصصتحقه لصصو اسصصتو شصصرط  120ش ص را علصصى أسصصاا عصصدد أش ص ر االش صااكات الصصص
مجال ا املؤمن عليه بالنجبة إىل عدد األش ر امل لوبة للحصول على هذا املالاب.
 -129أمصصا الالمصصال الصصذين دفال صوا اش صا ٍ
اكات علصصى م صصدى فصصاة تق ص ع صصن  60ش ص را فينتفالصصون بدفال صصة
وةيدة يالادل مقدارها املبالم املخصومة من أجر املؤمن عليه ألاراض االشااكات يف نإام التقاعد.

 -130وخبصوف النجان املنش الت برعاية أفراد األسرةم يُذكر أن النجان الالامالت ب ج ٍر وهصن
أم ات ل/الثة أبنان على قيد احلياةم الال ي/بنت دفصه اشصااكات مقبولصة علصى مصدى  120شص رام
حي هلن التقاعد دون ا ضوع لشرط الجنم على أن يؤج التمته يالاب التقاعصد إىل ةصش بلصوه
سن ا مجش.
السؤا 24
 -131ي ي الضمان االجتماعي من الناةية القانونية مجيه ق اعصات النشصاط ومالإصم الفئصات
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
االجتماعي الالام (انإر املرف ا امس).
 -132وهك صصذا ف صصرن ت ي صصة الض صصمان االجتم صصاعي تش صصم م صصن الناةي صصة القانوني صصة مجي صصه الفئ صصات
االجتماعيصصة امل نيصصةم يصصن في صصا األشصصخاف الالصصاملون يف االقتصصصاد اصصق املصصنإم وعمصصال وعصصامالت
ا دمصصة املن ليصصة املكفولصصة ت يصصت م بنإصصام ص ٍ
صاف أُقصصر يف عصصام ( 2002نإصصام الالمصصال روي الصصد
املنخفض) .وت ي برام املجاعدة االجتماعية تنفة الذكر األشخاف املتشردين.
 -133ومن الناةية الالمليةم كان الضمان االجتمصاعي ي صي قرابصة  83.6يف املائصة مصن امصوع
الجكان النش ش يف عام  2015يف الق صاعش الالصام وا صاف (تقصديرات)م لكصن الت يصة ال تص ال
حم صصدودة بالنج صصبة إىل الفئ صات رات ال صصد امل صصنخفض (عم صصال ال راع صصة وا دم صصة املن لي صصة واألنش ص ة
الالرضية والالمال املتنقلون .)...
 -134وةرصا على حتجش است داس املنتفالش بربام الدعم واملجصاعدة االجتماعيصة (احلصد مصن
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 شصام ٍ علصى نإصصام
احلماي ص صصة االجتماعي ص صصة ب ص صصالتوازي والتكام ص ص م ص صصه مجي ص صصه اةص ص صصالةات واملش ص صصاريه اجاري ص صصة يف إط ص صصار
اسااتي ية إمنائية متناسقة ومتكاملة على مجيه املجتويات يف فاة ما بالد ال/ورة.
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 -135ويتي اعتمصاد الدسصتور اجديصدم وال سصيما الفصص  38منصه الصذي يكفص ةص اجميصه يف
الت يصة الصصحية واالجتماعيصةم إىل جانص الالقصصد االجتمصاعي املصربم يف عصام  2013بصش احلكومصصة
وش صصركائ ا االجتم صصاعيش تكريج صصا لق صصيم الدميقراطي صصة والالدال صصة االجتماعي صصةم فرص صصة س صصاحنة لتحج صصش
وجاهصصة منإومصصة احلماي صة االجتماعيصصة وفالاليت صصا وكفانرصصا مصصن أج ص حتقي ص تنميصصة شصصاملة لل ميصصه
(انإر املرف الجادا).
 -136وقصصد أُنشصصئت يف هصصذا الصصصدد جنصصة فرعيصصة ثالثيصصة تُالص باحلمايصصة االجتماعيصصة وتضصصم مم/لصصش
لألطصراس املوقالصصة للالقصصد االجتمصصاعي (احلكومصصة واالحتصصاد الالصصام التونجصصي للش ص واالحتصصاد التونج صي
للصناعة والت ارة والصناعات التقليدية).
 -137وس صصاليا إىل تنفي صصذ توص صصية منإم صصة الالمص ص الدولي صصة رق صصم  202لال صصام 2012م ويف إط صصار رسي صصة
استشصرافية ومتناسص ٍ
صقة لإلدمصصا االجتمصاعي رصصدس إىل إرسصصان منصصور ٍ للتنميصة املنصصصفة والشصصاملة لل ميصصهم
ص صصدر اةش ص صصارة إىل اعتم ص صصاد مش ص صصروع يت ص صصو ى إرس ص صصان أرض ص صصية وطني ص صصة للحماي ص صصة االجتماعي ص صصة .وين ص صصدر
هصصذا املشصصروع ضصصمن اوصصاور رات األولويصصة يف صصة التنميصصة ا ماسصصية لت صونس للفصصاة .2020-2016
ويرمصصي هصصذا املشصصروع إىل حتقي ص أهصصداس من صصا ضصصمان د ص ٍ ثابصصت لكص م صواطنم وتصصوفق ت يصصة شصصاملة
يف ةصصاالت املصصرضم ومجصصك ٍن الئ ص لكص أسصصرةم ب يصصة مكافحصصة الفقصصر واحلصصد مصصن التباينصصات االجتماعيصصة
بش الفئات امل نية واملناط واألجيال.
 -138و صصري ةاليصصا التفكصصق يف موازنصصة الضصصمانات رات األولويصصة الصصص ينب صصي أن توفرهصصا أرضصصية
احلماية االجتماعية (حمتوى سلة ا دمات املقدمة أفقيا وعموديا).
السؤا 25
 -139ختلو نإم الضصمان االجتمصاعي يف تصونس مصن أي شصك ٍ مصن أشصكال التمييص  .فاللصى مجصتوى
التشريالاتم تتمته النجان باحلقوت رارا الص يتمته ا الرجال.
 -140وةرصصصا علصصى اسصصتفادة النجصصان مصصن الضصصمان االجتمصصاعيم اختصصذت بالصصض التصصدابق بينمصصا
ري الالم علصى تنفيصذ تصدابق أ صرى .ويُصذكر علصى سصبي امل/صال وضصه اسصااتي ية اتصصال لصاوي
ثقافة الضمان االجتماعي ال سيما يف الق اع اق املنإم ويف األوساط الريفيةم من صالل تنإصيم
محصصالت توعيصصة وتشصصكي أفرقصصة اتماليصصة متنقلص ٍصة تُال ص بالضصصمان االجتمصصاعي .ومصصن امل مصصه أيضصصا يف
إطصصار اةصصصالح الشصصام لصصنإم الضصصمان االجتمصصاعيم املاللصصن يف الالقصصد االجتمصصاعيم إج صران تنقصصي
للتشريالات الجارية ب ية تكيي النصوف مه صوصيات النشاط الالرضي للالامالت يف ال راعة
وسائر فئات الالمال اق املشمولش بنإام الضمان االجتماعي.
السؤا 26
 -141بصصدأ تفالي ص اةصصصالح يف  1متوز/يوليصصه 2007م بصصدم فصصروع الت ص مش مصصن املصصرض التابالصصة
ملختل ص نإصصم الضصصمان االجتمصصاعي ضصصمن نإصصام موةصصد جديصصد يقصصدم ا صصدمات رارصصا إىل مجيصصه
املصصؤمن علصصي م وي ب ص علصصي م نجصصبة االش صااكات رارصصا .ويتصصي هصصذا النإصصام اجديصصد احلصصصول علصصى
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صصدمات الال صصال ا اص صصةم ال صصص طامل صصا اهل صصا التص ص مش اةجب صصاري م صصن امل صصرضم ورلص ص يف إط صصار
اموعصصة مصصن االتفاقيصات الصصص تصصنإم الالالقصصات بصصش الصصصندوت الصصوطد للتص مش مصصن املصصرض ومقصصدمي
ا دمات يف الق اع ا اف.
 -142ويُال د بشؤون الت مش مصن املصرض يف تصونس إىل ا لصس الصوطد للتص مش مصن املصرض الصذي
أُنشئ يوج القانون راته والذي يضم مجيه اج ات الفاعلة يف هذا النإام .ويتوىل هصذا اهليكص
إجران تقييم دوري للنإام واقااح التدابق التصحيحية الالزمة حلجن إدارته.
 -143وك صصان نإ صصام الت ص مش م صصن امل صصرض ي صصوفر ت ي صصة ص صصحية ألك /صصر م صصن  4 159 350مؤمن صصا
عل ص صصي م (تق ص صصديرات) يف ع ص صصام ( 2015ع ص صصاملون ومتقاع ص صصدون دون ةج ص صصاب أف ص صراد األس ص صصرة) ي ص صصن
في م  1 075 233مؤمنا علي م من الق اع الالام و 3 084 117من الق اع ا اف.
 -144وجدير بالذكر أن نإام الت ية الصحية التونجي يقوم على دعامتش أ ريش متكاملتش ا:


املجاعدة ال بية لضالاس احلال؛



الت ية الصحية التكميلية الص توفرها شركات الت مش والتالاونيات.

 -145وتصصوفر املجصصاعدة ال بيصصة لألشصصخاف املالصصوزين واصصق املصصؤمن علصصي م (عصصال اصصان وعصصال
بتكلفة منخفضة) نإم اصة تديرها وزارة الشؤون االجتماعية.
 -146وتالتصصرب الفئصصات ا اصصصةم م /ص املجصصنش واألسصصر الفقصصقة رات األطفصصال واملصصصابش ب ص مراض
م منصةم فئصات رات أوليصصة ألاصراض احلصصول علصصى الت يصة الصصحية .وقصصد أعيصد النإصر يف النصصصوف
التشريالية رات الصلة دس ضمان هذا احل لتل الفئات.
 -147وينتفه األشخاف روو اةعاقة أيضا ي انية الالال التامة وفقا للقانون امل ب .
 -148كصذل ينتفصه ي انيصصة الالصال واالستشصصفان يف اهلياكص الصصحية الالامصصة مجيصه األشصصخاف
املالنيش باحلمالت الوقائية أو املصابش ب مراض وبائية.
 -149وتقصصوم الت ي صصة الص صصحية التكميلي صصة عل صصى نإ صصم تالاقدي صصة ت صصورت عل صصى م صصدى األع صوام لت صصدارك
نقائ النإم األساسية .وتدير النإم التكميلية شصركات التص مش والتالاونيصات .وت صي الصنإم التكميليصة
ا دمات الص ال ت ي ا النإم األساسية أو ةصة التكالي الص تقه على عات املؤمن عليه.
 -150وكمصصا أُشصصق إليصصه تنفصصام يصصربهن مشصصروع إرسصصان أرضصصية وطنيصصة للحمايصصة االجتماعيصصةم الصصذي
ينصصدر ضصصمن اوصصاور رات األوليصصة صصة التنميصصة ا ماسصصية للفصصاة 2020-2016م عصصن اةرادة
القوية واالهتمام ا اف الذي توليه الجل ات الالامة لتالميم الت ية ال بية على املواطنش كافة.
 -151وخبصصصوف الت يصصة الصصصحية للالمصصال املفص صولش مصصن عمل صصمم تصصو الدولصصة عنايصصة اصصصة
هلصصذه الفئصصة مصصن الالمصصال (الالمصصال املفص صولون ألسصصباب اقتصصصادية أو تكنولوجيصصة أو بجصصب إاصصالت
مفصصاجئ أو اصصق قصصانون للمنش ص ت الصصص تجصصتخدم م دون اة صاام اةج صرانات املنصصصوف علي صصا يف
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.
 -152ومصصن امل مصصهم وفقصصا ألةكصصام الالقصصد االجتمصصاعيم إنشصصان نإصصام ت ص مش مصصن الب الصصة بواس ص ة
صندوت مجتق لفائدة الالمال املفصولش من عمل م ألسباب اقتصادية أو تقنية أو الذين فقدوا
مول
وظيفصصت م ألسصصباب مجصصتقلة عصصن إرادرصصم عقص إاصصالت املؤسجصصة بصصصفة مفاجئصصة وهنائيصصة .وسصصيُ َّ
هذا النإام متويال ثالثيا متجاويا بش أصحاب الالم والالمال ومدعوما من الدولة.

المادة 10
حماية ا س ة وا م والطفل
السؤا 27
 -153صصري الالمص ص من صصذ ع صصام  2014عل صصى اعتم صصاد مش صصروع ق صصانون بشص ص ن الالنص ص بالنج صصانم
ويشم رل :


إعداد دراسصة حتليليصة للاسصانة القانونيصة التونجصية ولالناصصر القصانون الصدو املتصصلة يجص لة
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



تنإصصيم ةلقصصة عم ص وطنيصصة بش ص ن عمليصصة سصصن الق صانون دا ص ا لصصس الصصوطد الت سيجصصي
يف  13تب/أاجص ص س 2014م ب ي صصة توعي صصة مم/ل صصي الش صصال وتالبئ صصت م م صصن أجص ص دع صصم
اعتماد هذا القانون؛



صيااة مشروع أول قيد املراجالة واالستكمال.

املتصلش بجن هذا القانون؛

 -154وتالم وزارة املرأة واألسرة وال فولة ةاليا على استكمال هصذا املشصروع ب يصة عرضصه علصى
الس نواب الشال يف أقرب اآلجال.
 -155و ري إعداد

ة للدعوة والتوعية واالتصال فيما يتالل

ذا القانون.

 -156وخبصوف الفصلش  218و319م در التذكق بص ن التنصازل املجصق للمالةقصة أو اواكمصة
أو تنفي صصذ الالقوب صصة ال ميك صصن أن يص صصدر ع صصن مجي صصه النج صصان ض صصحايا الالنص ص وإمن صصا ع صصن االبن صصة أو ال وج صصة
الضحية فق .
 -157ومصصه رلص صصدر اةشصصارة إىل إنشصصان جنصصة تالص برصصصالح ا لصصة اج ائيصصة منصصذ عصصام 2014
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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 -158وعالوة على رل م ما زال يُقاح يف إطار مشروع القانون املتالل يكافحة الالن بصاملرأة
إعادة النإر يف أةكام هاتش املادتش ب ية توفق احلماية للمرأة ضحية الالن اجنجي ووضه ةصد
ةمكانية إفالت املالتدي من الالقاب.
 -159وخبصوف التدابق املتخذة حلماية مجيصه ضصحايا الالنص مصن الوصصم ومصن ا ضصوع للضص
دس مح الضصحية علصى سصح شصكواها أو قبصول تصدابق الصصل م بوشصر مشصروع ملجصاعدة النجصان
ضصصحايا الالن ص بالتالصصاون م صصه الصصوزارات املالنيصصة ي صصا في صصا وزارة الالصصدل .ويت صصو ى هصصذا املشصصروع حتدي صصد
بروتوك صصوالت املج صصاعدة املتال صصددة الق اع صصات بالنج صصبة إىل ك ص وزارة مالني صصة د اعتم صصاد اتفاقي صصة متال صصددة
الق اعات ةقامة شبكات بش هصذه اهلياكص  .وقصد بصدأ تنفيصذ هصذا املشصروع علصى أسصاا منصورجي يف
دائرة بن عروا.
 -160وال يصصن القصصانون التونجصصي علصصى تصصدابق أو أوامصصر حلمايصصة النجصصان ضصصحايا الالنص  .بيصصد أن
مشصصروع ق صصانون مكافحصصة الالن ص بصصاملرأة اق صصاح اعتم صصاد تصصدابق م صصن رل ص القبي ص لجصصد ه صصذه ال /صصرة
القانونية.
 -161وتُقدم إةصانات بش ن املالةقات واألةكصام الصصادرة يف قضصايا الالنص ال وجصي .ويُشصار
إىل أن باست اعة املرأة ضحية الالن أن حتص على اجرب يف إطصار دعصوى مدنيصة أو االدعصان بصاحل
املدن يف دعوى ج ائية .وقد صدرت أةكام رتلفة يف هذا اال اه (انإر املرف الجابه).
السؤا 28
 -162خبصوف ممارسة ال وا الالريف كوسيلة للتحايص علصى تالصدد ال وجصاتم صدر التصذكق بص ن
الفصص  18مصصن الصصة األةصوال الشخصصصية يصصن علصصى أن "تالصصدد ال وجصصات ممنصصوع .وكص مصصن تص و
وه صصو يف ةال صصة ال وجي صصة وقبص ص فص ص عص صصمة الص ص وا الج صصاب يُالاقص ص بالجص ص ن مل صصدة ع صصام وخب ي صصة
ق صصدرها  240 000فرن ص ص أو برة صصدى الالق صصوبتش ول صصو أن ال ص ص وا اجدي صصد مل يُصصربم طب ص ص أةك صصام
القصصانون .ويُالاقص بصصنفس الالقوبصصات كص مصصن كصصان مت وجصصا علصصى صصالس الصصصيم الصواردة يف القصصانون
ع صصدد  3لج صصنة  1957امل صصؤر يف ( 4حم صصرم  1 )1377تب/أاجص ص س  1957واملتاللص ص بتنإ صصيم
احلالصة املدنيصصة ويصصربم عقصصد زوا ث ٍ
صان ويجصصتمر علصصى مالاشصصرة زوجصه األول .ويُالاقص بصصنفس الالقوبصصات
ال و الذي يتالمد إبرام عقد زوا مه شخ مجت دس بالالقوبات املقررة بصالفقرتش الجصابقتش.
وال ين ب الفص  53من القانون اجنائي على اجرائم املقررة ذا الفص ".
 -163وبالي صصدا ع صصن تال صصدد ال وج صصاتم ي صصن الفصص ص  31م صصن الق صصانون  3-57امل صصؤر  1تب/
أاج ص س  4( 1957حم صصرم  )1377واملتالل ص بتنإصصيم احلال صصة املدني صصة علصصى أن "يُصصربم عق صصد ال ص وا
بالبالد التونجية أمام عدلش أو أمام ضصاب احلالصة املدنيصة يحضصر شصاهدين مصن أهص ال/قصة .ويصربم
عقصصد زوا التونجصصيش با صصار أمصصام األع صوان الدبلوماسصصيش أو القنصصصليش التونجصصيش أو يصُصربم الالقصصد
طب قوانش البالد الص يتم في ا".
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 -164وبنان عليهم تاتص علصى انت صاك هصذه املصادة بصربرام زوا عصريف الالقوبصات املنصصوف علي صا
يف الفص ص ص  36مص صصن القص صصانون راتص صصه علص صصى النحص صصو التص صصا " :يالتص صصرب ال ص ص وا املص صصربم الفص صصا ألةكص صصام
الفص ص  31أعصصاله بصصاطال ويُالاق ص ال وجصصان زيصصادة علصصى رل ص بالج ص ن مصصدة ثالثصصة أش ص ر .وإرا
وقالصصت تتبالصصات ج ائيصصة يقتضصصى أةكصصام الفقصصرة الجصصابقة يقصصه البصصت حبكصصم واةصصد يف اجرميصصة وإب صصال
ال ص وا  .وإرا اسصصت ن أو اسصصتمر ال وجصصان علصصى املالاشصصرة راصصم التص صري برب صصال زواج مصصا يالاقبصصان
بالج ن مدة ستة أش ر".
" -165وال ين ب الفص  53من ا لة اج ائية (إمكانية ختفي الالقوبات بقرار من القاضصي)
على اجرائم املقررة يف هذا الفص ".
 -166وصدرت أةكام قضائية طُبقت في ا الالقوبات تنفة الذكر.
 -167وخبص صصوف ت بيص ص ش صصرط الج صصنم وه صصي  18س صصنةم ي صصن الفص ص  5م صصن ال صصة األةص صوال
الشخصية علصى التصا  " :ص أن يكصون كص مصن الص وجش لصوا مصن املوانصه الشصرعية .وزيصادة علصى
رلص فكص مصصن مل يبلصصم من مصصا  18سصصنة كاملصصة ال ميكنصصه أن يصصربم عقصصد زواجصصه .وإبصرام عقصصد الص وا
دون الجصصن املقصصرر يتوق ص علصصى إرن صصاف مصصن احلصصاكم .وال يال صصى اةرن املصصذكور إال ألسصصباب
قة وللمصلحة الواضحة لل وجش".
 -168وخبصوف أةكام الفص  227مكررام شصكلت منصذ عصام  2014جنصة مالنيصة برصصالح
ا لة اج ائيةم وهي تالكص ةاليصا علصى إعصادة النإصر يف أةكصام ا لصة ب يصة موانمت صا مصه األةكصام
الواردة يف الدستور اجديد يف إطار اةاام املالايق الدولية.
 -169وعصصالوة علصصى رل ص م مصصا زال مقاةصصا يف إطصصار مشصصروع القصصانون املتالل ص يكافحصصة الالن ص
باملرأة إعادة النإر يف أةكام هذا الفص ةرصا على محاية النجان ضحايا الالن اجنجي وإل ان
إمكانية إفالت املالتدين من الالقاب.
 -170واسصصتكملت وزارة الالصصدل مشصصروع القصصانون املتاللص يكافحصصة اال صصار بالبشصصر ووافقصصت عليصصه
احلكومة قب أن يالرض على الصس النصواب يف أوا صر عصام  .2015وأعربصت جنصة التشصريه الالامصة
التابالة لس النصواب عصن موافقت صا علصى مشصروع القصانون رهنصا بتقصدمي بالصض التوضصيحات امل لوبصة
إىل وزارة الالدل قب إةالته إىل ا لس يف جلجة عامة.
 -171ك صصذل ش صصكلت وزارة الال صصدل من صصذ بداي صصة ع صصام  2015جن صصة مؤقت صصة تال ص بوض صصه او صصاور
الكصصربى الس صااتي ية وطنيصصة ملكافحصصة اال صصار بالبشصصر .وتضصصم هصصذه الل نصصة مم/لصصش للصصوزارات املالنيصصة
وكفصانات متالصددة التخصصصصات مصن ا تمصه املصصدنم وهصي يف انتإصار املوافقصصة علصى مشصروع القصصانون
املالروض وتشكي الل نة الوطنية املنصوف علي ا فيه.
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السؤا 29
 -172تتضصمن أةكصصام الصصة الشص اسصصت/نانات تتاللص بالمص األطفصال دون سصصن  16سصصنة علصصى
النحصصو املنصصصوف عليصصه يف الفصصصول  55و 56و 57املنقحصصة بالقصصانون رقصصم  62-96املصصؤر 15
متوز/يوليه 1996م ورل على النحو التا :


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



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

 -173و ص اةشصصارة إىل أن صصدمات تفقديصصة الش ص واملصصصاحلة مل تتل ص أي طل ص تصصر ي
السصصتخدام أطفصصال دون الجصصن القانونيصصةم ومل تصصصدر أي تصصر ي يف هصصذا الصصصدد منصصذ تنقصصي تلص
الفصول يف عام 1996م علما أن ا ة الوطنية ملكافحة عم األطفال للفاة 2020-2015
تصصذكر يف حمورهصصا األول "تال يص وتنجصصي األطصصر التشصريالية واملؤسجصصية" يف اصصال مكافحصصة عمص األطفصصالم
باختار اةجرانات التالية:


تنقصصي الصصة الش ص والقصصانون املتالل ص حبالصصة عمصصال ا دمصصة املن ليصصة ب يصصة سصصد ال /صرات الصصص
تتي است الل األطفالم ال سيما يف املشاريه األسرية ال راعية؛



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



تنقصصي القصصانون املتاللص با دمصصة املن ليصصة واعتمصصاد نصصصوف تتاللص بتصصد
والالاملش يف احلق االجتماعي؛

متفقصصدي الشص

تدابق دعم األطفال والشباب املالرضش للخ ر


إنشان شبكة ملؤسجات احلماية االجتماعية تضم:


 21مرك ا للدفاع واةدما االجتماعي (إضافة إىل  3مراك يف طور البنان)؛



مرك ا حلماية ال فولة؛



 3مراك لإلةاطة والتوجيه االجتماعي (تونس وسوسة وصفاقس)؛



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



مرك ا اجتماعيا ملالةإة األطفال اجاحنش.

 -174ومراك الدفاع واةدما االجتماعي مراكص هناريصة مكلفصة بالكشص املبكصر عصن الإصروس
واألوضصصاع الصصص ميكصصن أن تتجصصب يف االحنصراس وعصصدم االنصصدما يف ا تمصصهم كمصصا تجصصاهم يف وضصصه
نإام لرصصد ومجصه ومالاجصة البيانصات املتاللقصة يختلص أشصكال عصدم االنصدما االجتمصاعي وإعصداد
دراسص صصات متالص صصددة التخصصص صصات عص صصن هص صصذه الإص صصاهرة .وتجص صصاهم هص صصذه املراك ص ص أيضص صصا يف الت ص ص طق
االجتم ص صصاعي والاب ص صصوي لألش ص صصخاف املنح ص صصرفش أو املالرض ص صصش ص صصر االحن ص صراس وتكف ص ص مت ص صصابالت م
ومجاعدرم بواس ة تدابق مناسبة ةعادة إدماج م يف ا تمه.
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 -175وتشم دمات هذه املراك األشخاف املالرضصش للخ صر بصاملال الصوارد يف الفصص 20
من الة محاية ال ف يف احلاالت التالية:


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؛



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



تالرض ال ف للتجول أو است الله اقتصاديا؛



ع

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

 -176وعالوة على تقدمي الدعم النفجي  -االجتمصاعي وإعصادة اةدمصا األسصري واالجتمصاعي
والابوي وةىت االقتصاديم تت ه مراك الدفاع واةدما االجتماعي أك/ر ف ك/ر حنو الالمص عصن
ك /مه أطفال الشوارعم وتوفر هلم عناية اصة.
 -177وتصصؤوي مراك ص احلمايصصة االجتماعيصصة األطفصصال املوجصصودين يف أوضصصاع صصصالبة واملالرضصصش للخ صصر
باملال الوارد يف الفص  20من الة محاية ال ف م بنان على إةالة من قضاة األسصرة أو منصدوا محايصة
ال فص م وتجص 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.
 -178ويُال املركص االجتمصاعي ملالةإصة األطفصال بص مور من صا إيصوان األطفصال اجصاحنش الصذين حتصيل م
اهليئ صصات القض صصائية املختص صصةم وتكليص ص أ ص صصائيش يف الالل صصوم االجتماعي صصة وعل صصم ال صصنفس والبي صصدااوجيا
وال بدراسة شخصيارم ب ية حتديد دوافه احنراف م ومسارم الشخصية وأسالي إصالة م.
 -179ويُال هذا املرك أيضا يوافاة اهليئة القضائية املختصة بتقريصر يتضصمن تران ا صربانم ورلص
قب صدور القرار القضائي.
 -180وعصصالوة علصصى إنشصصان شصصبكة مؤسجصصية للحمايصصة االجتماعيصصة وتنفيصصذ بصرام مكافحصصة الفقصصر
ودعم اةدما االجتمصاعي والابصوي واالقتصصادي لألشصخاف روي اةعاقصةم تجص ر وزارة الشصؤون
االجتماعي صصةم بالتال صصاون م صصه ال صصوزارات املالنيص صة وا تم صصه امل صصدنم عل صصى تنفي صصذ بص صرام عدي صصدة (انإ صصر
املرف ال/امن).

مكافحة عم األطفال
 -181وضالت ا ة الوطنية ملكافحة عم األطفال يف تصونس علصى مصدى الفصاة 2020-2016
صصدس حتجصصش اةملصصام بن صصات عم ص األطفصصال يف البلصصد وتصصوفق نإصصم وهياك ص وقصصدرات ملراقبصصة هصصذه
الإاهرة واحلد من ن اق ا بصورة فالالة ودائمة حبلول عام .2020
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 -182وتتو ى هذه ا ة حتقي األهداس االسااتي ية التالية:


تال ي اةطار التشريالي وت بيقه من أج حتجش مراقبة عم األطفال ومنه هذه الإاهرة؛



ضمان التنجي الوطد؛



حتجش اةملام حبالة عم األطفال؛



اختار إجرانات مباشرة حلماية األطفال من الالم ومنه ظاهرة عم األطفال؛
والتنجصصي لصصدى املؤسجصصات الوطنيصصة ب يصصة حتجصصش االسصصت ابة إىل



تال ي ص قصصدرات التصصد
عم األطفال؛



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

 -183وإر تص صصدرك وزارة الشص صصباب والرياضص صصة اآلثص صصار املص صصدمرة لإص صصاهرة نيص صصد الشص صصباب التونجص صصيش
وتالبئت م يف اجماعات اةرهابيةم فقد سارعتم منذ ظ ور البوادر األوىل هلذه اآلفصةم إىل صصيااة
برنام للتد الالاج .
 -184ويجصصت هصصذا الربنصصام مجيصصه البيانصصات املجصصتقاة مصصن مؤسجصصات اةةصصصان واالستقصصصان
(املال د الوطد لإلةصصانم واملرصصد الصوطد للشصبابم  ...إخل)م ويالمص علصى تالبئصة مجيصه اج صات
الفاعلة الوطنية والدوليةم وختصي الوسائ الالزمة لصيااة اسصااتي ية وطنيصة ملكافحصة اةرهصاب
يشاركة اهليئات احلكومية وا تمه املدن واملنإمات اق احلكومية والشباب أنفج م.
 -185واعتم صصدت وزارة الش صصباب والرياض صصة برناا صصا وطني صصا بالن صوان "حن صصن الش صصباب مح صصاة احلم صصى"
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.

 -186وتتضمن
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ة الوزارة الربام ال/الثة اوددة التالية:



الربنام الوطد "سفران شباب من أج الوطن" الذي يتو ى تصدري  30 000شصاب
مصصن األةيصصان الشصصالبية واملنصصاط الريفيصصة واحلصصوض املن مصصي وبيئصصات حمرومصصة أ صصرى يف اصصال
القيادة واةشراس وثقافة الجلم والتواص  ...إخل .ويتصوىل هصؤالن الشصباب ةاليصا تصدري
املنش ش الذين يؤدون دور الوساطة يف نشر ثقافة الجلم؛



الربنصصام الصصوطد "رياضصصيون شصصباب مصصن أج ص الصصوطن" الصصذي يتصصو ى اسصصت الل املباريصصات
الرياض صصية يف إط صصار ب ول صصة وطني صصة ترم صصي إىل توعي صصة املش صصاركش الش صصباب يخ صصاطر الفك صصر
املت رس والتالبئة اج ادية؛
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الربن صصام ال صصوطد "ص صصحفيون ش صصباب م صصن أجص ص ال صصوطن" ال صصذي يج صصالى إىل تنإ صصيم محل صصة
إعالميص صصة كبص صصقة ملكافح ص صصة اةرهص صصاب بواس ص ص ة اةراع ص صصات اةلكاونيص صصة ومواقص صصه اةنان ص صصت
واملنت ات الجمالية البصرية دا املؤسجات واجماليات الشبابية.

 -187و ُ صص صصت ةجن صصاز ه صصذه ا صصة مي اني صصة مق صصدارها  7مالي صصش دين صصار أي م صصا يال صصادل 3.5
ملي صصون دوالرم إض صصافة إىل ةص صصة الربن صصام ا صصاف بالش صصباب يف املي اني صصة الج صصنوية ل صصوزارة الش صصباب
والرياضة لالام .2016

المادة 11
الحق فر طستوى طعيشة الئق
السؤا 30
 -188تض له احلكومة يتابالة يومية هلذه الربام م بيد أنه ال توجد تلية مراقبة مجتقلة لتنفيذها.
السؤا 31
اإلطداد بمياه الش ب
 -189ختتل ص مصصصادر إنتصصا ميصصاه الشصصرب مصصن من قصصة إىل أ صصرى حبج ص ا صصصائ
واملنا ية .وتالتمد تل املصادر أيضا على ت ور اةتياجات املياه يف ك من قة.

اج رافيصصة

أسالي اةمداد حبج املناط
تونس الكربى:
 -190تليب من قة تونس الكربى اةتياجارا املائية باألساا من ميصاه الشصمال الصص تصصل ا عصرب
قنال اردة  -الوطن القبلي وسدي كجاب وبد م ق.
 -191ويوجد على مشارس تونس ال ربية مرك ملالاجصة وختص ين امليصاه املت تيصة مصن قنصال اصردة -
الوطن القبلي وسد كجابم ويتالل األمر يرك ادير القلة.
وحتص َّصول امليصصاه املنت صصة إىل انصصات تصصونس الكصصربى بتصصدف سصصرعته  5 400ليصصا يف ال/انيصصة.
ُ -192
وتنضاس إىل رل املياه املنت صة يف حم صة فرنانصة (واليصة جندوبصة) الصص تُضصخ عصرب أنبصوب ميصاه سصد
بد م ق بتدف سرعته  300ليا يف ال/انية.
بن رت
 -193تت ود هذه املن قة من مائدة املياه اجوفية ملاطر وحم ة مالاجة مياه جومش وس نان الص
تفوت طاقة إنتاج ا  1 500ليا يف ال/انية.
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الوطن القبلي والجاة وصفاقس
 -194تت ود مناط الوطن القبلي والجصاة وصصفاقس مصن ميصاه الشصمال الصص تصصل ا عصرب قنصال
اردة  -الوطن القبلي .وتت ود من قتا الجاة وصفاقس أيضا من املصادر التالية:


مائدة املياه اجوفية الالميقة للققوان؛



مائدة املياه اجوفية الالميقة جلمة وسبي لة وةاج الاليون؛



املوارد اولية.

من قة اجنوب الشرقي
 -195تتص ود هصصذه املن قصصة الصصص تضصصم واليصصص مصصدنش وت صصاوين يصوارد حمليصصة وكصصذل بامليصصاه املت تيصصة
من حم ص حتلية املياه يف جربة وجرجيس الص يبلم إمجصا طاقصة إنتاج مصا  30 000مصا مكالص
يف اليوم.
قابس
 -196تت ص ود من قصصة قصصابس (قصصابس وامل ويصصة واحلامصصة ووررس) باألسصصاا مصصن حم صصة حتليصصة امليصصاه
املنش ة يف عام  1995والص تبلم طاقة إنتاج ا اليومية  34 000ما مكال يف اليوم.
 -197وسيجصصم إمجصصا إنتصصا حم صصة قصصابس بتلبيصصة اةتياجصصات املن قصصة مصصن املصصان الصصصا للشصصرب
ةىت هناية عام  2021يلوةة ال تت اوز  1.5ارام يف الليا.

مالاجة املياه
 -198تُالاجل املياه ا ام ب سالي في يوكيميائية.

 -199ومتر املياه ا ام يراة املالاجة التالية :التخ/ق واحلوصبة د الاسي والاشي د التالقيم.
التخ/ق واحلوصبة
 -200تضصصاس مصصادة س صولفات األلصصومش ومصصادة ر/صصرة بكميصصات ُحتصصدد حبج ص درجصصة عكصصر امليصصاه
ا صصام وبن صان علصصى ا تبصصارات ةوصصصبة ري صصا رتصصرب مراقبصصة حم صصات املالاجصصة .وتجصصم إضصصافة مصصادة
حموصبة كمادة البولييلكاوليت بتحوي األججام الالالقة إىل ندس لتيجق ترسيب ا.
الاسي
 -201هذه مرةلة مجه األججام الالالقة وتركي الوة وإزالته.
الاشي
 -202يف هذه املرةلة متر امليصاه عصرب مرشصحات رمليصة حتتصبس األججصام اصق املاسصبة وال حالص
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
 -203يف ةالة عجر املياهم يُضاس اجق أو اجق امل ف لتالدي درجة احلموضة.
 -204ويُجتالم الكربون املنش المتصاف ال الم الكريه أو الرائحة الكري ة.
الكلورة
 -205يف هصصذه املرةلصصة تُضصصاس كميصصات مصصن مصصادة الكلصصور يف أثنصصان املالاجصصةم مصصا يُتصصي إزالصصة املصواد
الالض صصوية ومين صصه تفش صصي ال حال ص م فتجص ص ب صصذل عملي صصة املالاج صصة ويتج ص احلف صصال عل صصى نإاف صصة
او ات.
مرةلة ما بالد الكلورة (التالقيم الن ائي)
 -206تجصم إضصصافة الكميصات امل/لصصى مصن مصصان اجافيص برزالصصة األةيصان الدقيقصصة املتبقيصة ومنصصه أي
تلو حمتم يف الشبكة من حم ات إنتا امليصاه إىل ةنفيصة املجصت ل  .وتُالصدَّل كميصة مصان اجافيص
الالزمة بصورة تلقائية حبج كمية املياه وسرعة تدفق ا.

املراقبة الصحية للمياه
 -207يف عصصام 2013م ضصصالت  55 886عينصصة مصصن امليصصاه لتحاليص بكايولوجيصصة يف رت صربات
الشركة الوطنية الست الل وتوزيه املياه وثبت نقان  98.5يف املائة من ا .وهكذا فقد كانت نتائ
تل التحالي م ابقة للمالايق التونجية ولتوصيات منإمة الصحة الالاملية.
 -208وبالتوازي مه رل م ري شركة املياه حتالي في يائية وكيميائية للمياه املوزعة.
 -209وعصصالوة علصصى املراقبصصة الذاتيصصة مصصن شصصركة امليصصاهم صصري مصصصا وزارة الصصصحة الالامصصة حتالي ص
بكايولوجيصصة للميصصاه املوزعصصة يف املنصصاط الباليصصدة عصصن رت صربات شصصركة امليصصاهم ورل ص طبقصصا لالتفاقيصصة
املوقالة بش ال رفش (انإر املرف احلادي عشر).
الصن

عدد الالينات امل ورة
نجبة ةاالت التلو
عدد الالينات لك أل من املشاكش

2005

52 884
٪1.7
28

2008

47 964
٪1.3
22

2013

55 886
٪1.5
21

السؤا 32
 -210وضصصالت احلكومصصة التونجصصية برنااصصا اصصصا باملجصصاكن االجتماعيصصة لضصصمان ةصصصول مجيصصه
املواطنش على سكن الئ وميجور التكلفة.
 -211وق صصد ان ل ص ص يف والي صصة القص ص صرين مش صصروع من صصورجي لألراض صصي االجتماعي صصة صصدس ريئ صصة
حنو  570مجكنا.
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 -212وتالوت تقدم هذا الربنام صالوبات ومشاك إدارية وقانونية وعقارية.
 -213وقصصد بصصدأ تنفيصصذ الربنصصام بالفال ص يف عصصام  2012صصدس بنصصان  30 000وةصصدة سصصكنية
( 20 000مجكن جديد و 10 000مجكن لالستالاضة عن أكوا ).
 -214وتتوق صصه صصة ااس صصية جدي صصدة ( )2020/2016بل صصوه  50 000مج صصكن اجتم صصاعي
يالدل  10 000وةدة سكنية يف الجنة.
السؤا 33
 -215سصصاليا إىل الن صصوض بإصصروس املاليشصصة يف الج ص ون ومكافحصصة االكتإصصال دا ل صصام تالم ص
وزارة الالدلم بدعم ج ات ماحنة أوروبية وشركان ت رين على بلوه األهداس التالية:


حتجصصش البنيصصة األساسصصية لجص ون مالينصصة ال سصصيما سص ن مرنصصات وسص ن بصصر الالصصامري وسص ن
املنجتق؛



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



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

السؤا 34
 -216أعدت وزارة الالدل مشروع قانون بش ن الل ونم ورل بتشاور وثي مه مم/لي املفوضصية
الجامية حلقوت اةنجان .ونوق هذا املشروع أيضا مه رتل اج صات املالنيصة مصن ا تمصه املصدن
واةدارات احلكوميةم وهصو قيصد االسصتكمال يف وزارة الالصدل قبص عرضصه يف وقصت قريص جصدا علصى
احلكومة كي تواف عليه.
 -217ويف انتإار اعتماد هذا القانونم تكتفي الدولة التونجية بت بي االتفاقيات الدوليصة رات
صصصدت علي صصا باملرسصصوم
الصصصلةم م/ص اتفاقيصصة  28متوز/يوليصصه  1951ا اصصصة بوضصصه الالجئصصش الصصص ُ
امل ص صصؤر  2ة يران/يوني ص صصه 1955م وبروتوك ص صصول  31ك ص صصانون ال/ان/ين ص صصاير  1967ا ص صصاف بوض ص صصه
صصصدت عليصصه بالقصصانون رقصصم  26-1968املصصؤر  29متوز/يوليصصه 1968م واتفاقيصصة
الالجئصصش الصصذي ُ
منإمة الوةدة األفريقية الص اعتُمدت يف  10أيلول/سبتمرب  1969والص حتكصم املإصاهر ا اصصة
صصصدت علي صصا بالقصصانون رقصصم  77-1989املصصؤر  2أيلصصول/
يشصصكالت الالجئصصش يف أفريقيصصا كمصصا ُ
سبتمرب .1989
 -218وصدقت الدولة باملرسصوم رقصم  92-2011علصى اتفصات التالصاون بصش ةكومصة اجم وريصة
التونجية ومفوضية األمم املتحدة الجامية لشصؤون الالجئصش فيمصا يتاللص برنشصان مكتص للمفوضصية
يف تونس.
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 -219ويُصصذكر أن عمليصصة اسصصتقبال الالجئصصش ومصصنح م تصصصاري إقامصصة يف ال صااب التونجصصي ت/صصق
مشصصاك مصصن الناةيصصة الالمليصصةم بصصالنإر إىل ل ص وم حتديصصد اهلويصصة الكاملصصة لالجئصصش وأ صصذ بصصصمارم
مراعصصاة للضصصرورات األمنيصصةم مصصا يفصصرض اعتمصصاد إج صرانات اصصصة ت صرتب بتشصصكي الل صصان التقنيصصة
والتنجي بش رتلص اهلياكص واملنإمصات املالنيصةم ملصا كصان أالص الالجئصش يت نبصون اةفصصاح عصن
هويت م وإع ان بصمارم والتالاون مه الجل ات املختصة.
 -220ومتنه التشصريالات اج ائيصة واللصوائ اةداريصة املالتمصدة يف تصونس صذا الشص ن مصوظفي مراقبصة
احلدود من استالمال األسصلحة الناريصة والرصصاف امل صاطي والقنابص املجصيلة للصدموع لصصد موجصات
اهل رة اق الشرعيةم كما يقتضي الفص  143من ا لة اج ائية من املوظفش الالمصوميش واصقهم
إااثصصة األشصصخاف املالرضصصش للخ صصرم علصصى أن يالاق ص بالج ص ن وب رامصصات ماليصصة ك ص مصصن يصصرفض
اةااثة أو يتخارل في ا.
 -221ووضالت تونس اسااتي ية وطنية لل رة باتباع هن قائم على املشاركة والتواف واةصاام
ةق صصوت اةنج صصان .وتالي صصد ه صصذه االسص صااتي ية ت كي صصد او صصاور الرئيج صصية لجياس صصة اهل صصرة ت صصذة يف
االعتبصصار الفصصرف املجصصت دة والتحصصديات الناشصصئة إر اصصدت تصصونس بلصصدا مضصصيفا يف الفصصاة األ صصقةم
ال سيما يف أعقاب ثورة عام .2011
 -222واواور الرئيجية هلذه االسااتي ية هي التالية:


تال ي احلوكمة الرشيدة يف تدبق شؤون اهل رة؛



ض صصمان ةقص صصوت امل ص صصاجرين التونجص صصيش ومصص صصاحل م وتوطيص صصد الصص صصالت بيص صصن م وصص صصالرم
بتونس؛



تص صصدعيم مجص صصا ة اهل ص صصرة يف التنميص صصة االجتماعيص صصة  -االقتصص صصادية علص صصى املجص صصتوى اولص صصي
واج وي والوطد؛



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



محاي صصة امل صصاجرين األجانص ص وملتمج صصي الل صصون يف ت صصونس .ويتاللص ص ه صصذا او صصور ا صصامس
باعتم صصاد ت صصدابق تشص صريالية ومؤسج صصية م صصن أجص ص تال يص ص ةق صصوت امل صصاجرين وإدمص صاج م يف
النجي االقتصادي واالجتماعي الوطد.

 -223وة الل ونم وإن كان جديدا ومفتقرا إىل سند قصانون مت صورم ةص حممصي بالدسصتور اجديصد
لل م ورية ال/انية الذي كف ةص الل صون الجياسصي يف الفصص  26منصه متاشصيا مصه أةكصام االتفاقيصات
الدولية الصص صصدقت علي صا تصونسم وال سصيما اتفاقيصة عصام  1951ا اصصة بوضصه الالجئصش وبروتوكوهلصا
لال صصام  .1967وين صصدر رل ص ص أيض صصا يف س صصيات اة ص صاام ةق صصوت اةنج صصان (التش صصبت ب صصالقيم اةنج صصانية
وباملباد الالاملية الجامية حلقوت اةنجان :الفقرة  3من ديباجة دستور عام .)2014
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 -224وللمصصرة األوىل منصصذ أزمصصة الالجئصصش اج ائصريش يف عصصام 1956م اضص ُرت تصصونس إىل مواج صصة
ت صصدف ع صصارم للج صصكان املش صصردين بج صصب الن ص ص اع يف ليبي صصا يف ع صصام  .2011ورا صصم الق صصدرات وا صصربة
او صصدودةم اكتج صصبت الج صصل ات التونج صصية (احل صصرا ال صصوطد واحلماي صصة املدني صصة واج صصي وة صصرا احل صصدود
وما إىل رل ) ربة م مصة وطصورت قصدرارا ومالارف صا بفضص املاللومصات واقهصا مصن األنشص ة املنفصذة
بدعم من رتل منإمات األمم املتحدة واملنإمة الدولية لل رة واملنإمات الدوليصة اصق احلكوميصة
وهيئة الصلي األمحر  -اهلالل األمحر.
 -225وحتإى تونس يكص إداري مت صور وي تمصه مصدن قصوي .ويجص اهلصالل األمحصر ةضصوره
يف مالإم اجماعات اولية بواسص ة شصبكة مصن املراكص اوليصة تقصوم علصى طائفصة واسصالة مصن املت صوعش
إىل جانص املصصوظفشم فقصصد جن ص 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.
 -226ووفصصر ا تمصصه اولصصي التونجصصي الجصصكن لالصصدد كبصصق مصصن الالجئصصش الليبيصصشم حبكصصم الصصصالت
التارخيية والالائلية القوية بش الشالبش.
 -227وأُال ريم شوشة باليد رةي أالبية امل اجرين والالجئش.
 -228بيد أن التالام مه ظاهرة من هذا القبيص يقتضصي تكصريس هصذا احلص الدسصتوري يف النصصوف
التشريالية ب ية حتديصد ةقصوت ملتمجصي الل صون وواجبصارم .ويف هصذا الصصددم تالكص احلكومصة التونجصية
علصصى صصصيااة مشصصروع قصصانون صصاف بصصالل ون يتف ص 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
ا تيار مكان اةقامة واحل يف الالم ويف الضمان االجتماعي ويف ممارسة م نة ةرة.
 -229ويتصصو ى مشصصروع القصصانون املتالل ص حب ص الل صصون إنشصصان هيئصصة وطنيصصة مجصصتقلة تُال ص بصصالل ون
وتتوىل فح طلبات الل ون والج ر على محاية ةقوت ملتمجي الل ون.
 -230ويف انتإصصار إق صرار نإ صصام وط صصد لل صصونم تإ ص املفوض صصية الج صصامية لش صصؤون الالجئ صصش اهليئ صصة
الوةيدة املخولة البت يف صفة الالجئم تنفيذا لواليت ا وطبقا التفات التالاون املوقصه مصه احلكومصة
التونجية يف  18ة يران/يونيه .2011
 -231ومن ج ة أ رىم تبذل احلكومة ج ودا يف سبي اعتماد قصانون وطصد ملنصه اال صار بالبشصر
ومكافحته .ويف هذا الصددم ُعرض بالفال على الس النواب مشروع قانون ليواف عليه.

 -232ويتصصو ى مشصصروع هصصذا القصصانون األساسصصي يف جصصوهره منصصه مجيصصه أشصصكال االسصصت الل الصصص
ميك صصن أن يتال صصرض هل صصا األش صصخافم ال س صصيما النج صصان واألطف صصالم ومكافح صصة اال صصار صصم وقم صصه
املت رين ومحاية الضحايا ومجاعدرم.
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المادة 12
الحق فر الصحة
السؤا 35
 -233ش دت الالقود األ قة حتجنا ملحوظصا يف الت يصة الصصحية يف تصونس .و جصد هصذا التحجصن
يف إنشان هياك جديدة للالال والوقاية ويف زيادة طاقة استيالاب اهلياك القائمة.
 -234ويت ل صصى االهتم صصام املت اي صصد بتقل صصي الفص صوارت اج رافي صصة واالجتماعي صصة يف ق صصاع الص صصحة يف
اج ود الص تبذهلا ا موعة الوطنية من أج تصدعيم الشصبكة االستشصفائية الوطنيصة مصن ناةيصة اهلياكص
واملبان والت ي ات التقنية واملالدات واملوارد البشرية.
 -235و ُاختذت تدابق ك/قة يف سبي تقلي

تل الفوارتم ومن ا التالية:



زيادة عدد دفاتر الالال ا ان الص تجم لألسر رات الد
اانا يف هياك الصحة الالمومية؛



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



زيصصادة مي انيصصة األدويصصة ا اصصصة بصصاألمراض امل منصصة يف هياكص ا ص األول صصدس تال يص دور
هذه اهلياك وتقري دمات الالال من الجكان؛



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 ؛



تقري دمات ال
اةتياجات الجكان؛

من مواطد املناط رات األولوية دس حتجش تلبيصة



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



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

املتخص

املنخفض بتلقصي الالصال

 -236ورام اال اه حنو املجاواة وتيجصق الوصصول إىل هياكص ا ص األول بدرجصة تُالتصرب مقبولصةم
ال ي ص ال توزيصصه ا صصدمات الصصصحية دا ص اةقلصصيم الصصوطد يتجصصم بقصصدر مصصن التفصصاوت الصصذي يتالصصش
تقييمه وتصحيحه.
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التدابق املتخذة من أج القضان على الفجاد يف ق اع الصحة (انإر املرف احلادي عشر)
 -237صصري إعصصداد مشصصروع لتنقصصي األمصصر رقصصم  1402-90املصصؤر  3أيلول/سصصبتمرب 1990
واملتاللص بتحديصد شصروط اةعصصالم ال صيب والاللمصيم ورلص صصدس التصصدي صر تنصازع املصصصا يف
اال الاوي للمنت ات ال بية وضمان قمه الت اوزات.
السؤا 36
 -238أنشصئت يف تشصرين األول/أكتصوبر  2015جنصة مالنيصة بصالن وض بالصصحة الالقليصة وُكلفصت
بوضصصه صصة عم ص لتفالي ص االس صااتي ية الوطنيصصة للن صصوض بالصصصحة الالقليصصة الصصص صصصي ت يف أثنصصان
الفاة .2013-2012
 -239وأُنشئت أفرقة عم رتلفة ُكلفت بوضه

عم بش ن اواور املتنوعة للصحة الالقلية.

 -240وأُنش صصئت يف  5ش صصباط/فرباير  2015الل ن صصة الوطني صصة ملكافح صصة ظ صصاهرة االنتح صصارم وه صصي
تالم على صيااة اسااتي ية وطنية ملكافحة هذه الإاهرة.
 -241وأُنشئت يف هذا الجيات اليا ج وية تالم على ت بي هذه االسااتي ية علصى صصاليد
املنصصاط م ونُإامصصت يف من صصاط رتلف صة مصصن البل صصد دورات لتصصدري املصصدربش يف ا صصال منصصه االنتح صصار
ورعاية من يقدمون عليه ومجاعدة أسرهم.
 -242وتشصصك مكافحصصة إدمصصان املخصصدرات يف تصصونس أةصصد اوصصاور الرئيجصصية للن صصوض بالصصصحة
الالقليصصة .وقصصد أُعصصد مشصصروع لتنقصصي القصصانون رقصصم  52-92املصصؤر  18أيار/مصصايو  1992واملتالل ص
باملخدراتم ورل دس تش يه التدابق الالالجية على ةجاب التدابق اج ائية.
 -243واس صصتالدادا لت بيص ص الق صصانون اجدي صصدم أُنش صصئ فريص ص عمص ص مكلص ص بص صصيااة
ملكافحة ظاهرة إدمان املخدرات تقوم على اواور األربالة التالية:


املراقبة الوبائية؛



الكش والالال ؛



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



إنشان مراك الستقبال مدمد املخدرات وإعادة ت هيل م:



االرتق صصان يال صصارس األطب صصان الال صصامش يف ا ص ص األول م صصن أج ص تقريص ص
الالقلية من املجتالملش؛



إنشان أقجام لالال األمراض الالقلية واألمراض الالقلية لألطفال.

صصة عمص ص

صصدمات الص صصحة

 -244وفيمصصا يلصصي عصصرض لالصصدد ةصصاالت اةيصصداع القجصصري يف املجتشصصفى بجصصب اةصصصابة برعاقصصة
عقلية وللضمانات الص تكف عدم الل ون إىل اةيداع القجري إال كحص أ صق ولجصب ال الصن يف
تل القرارات.
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 -245لقد بلم إمجا عصدد املصصابش بص مراض عقليصة املصودعش يف املجتشصفيات  7 787مريضصا
يف عام .2015
 -246أمص صصا تص صصدابق محايص صصة املرضص صصى املص صصودعش يف املجتشص صصفى دون م ص صوافقت م فيحص صصددها القص صصانون
رق صصم  83-92امل صصؤر  3تب/أاجص ص س  1992واملتاللص ص بالص صصحة الالقلي صصة وبش صصروط اةيص صوان يف
املجتشفى بجب اض رابات عقليةم ورل على النحو التا :
مصصصاب باضص رابات عقليصصة يف املجتشصصفى دون رضصصاه إال إرا كانصصت
را على سالمته أو سالمة اقه؛



ال ميكصصن إيصصداع شصصخ
ةالته الصحية تشك



تُنش م يف ك والية توجد في ا مؤسجة ةيداع األشصخاف املصصابش باضص رابات عقليصةم
جنصصة ج ويصصة تُالص باالضص رابات الالقليصصة وتتصصوىل فحص ةالصصة هصصؤالن األشصصخاف يف ظص
اةاام احلريات الفردية والكرامة البشرية.

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


إنشان اليا أزمات ج وية تُال ينه االنتحار يف الوس املدرسي؛
إنشصصان اليصصا ةرشصصاد التالميصصذ يف املصصدارا اةعداديصصة واملالاهصصد ال/انويصصة مصصن أجص الوقايصصة
من الجلوك ا ر؛



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



السؤا 37

التدابق املتخذة للن وض بنوعية البيئة فيما يتص بردارة النفايات
 -248تقان أنش ة الالال عموما برنتا نفايارا الص يُصصن جص ن كبصق من صا ضصمن النفايصات
املن لية وج ن ت ر ضمن النفايات ا رة بالنإر إىل طبيالت ا ونوعيت ا.
 -249وملنصه املخصاطر النامجصة عصن هصذه األنصواع املختلفصة مصن النفايصات دا ص مؤسجصات الالصال
و ارج صصام ُوضصصالت اسصااتي ية وطنيصصة مصصن أجص اةدارة امل/لصصى لنفايصصات األنشص ة الصصصحية صصدس
تال ي قدرات مؤسجات الالال يف اال إدارة النفايات.
 -250ويف ه صصذا اةط صصارم اعتُم صصد األم صصر رق صصم  2745-2008امل صصؤر  28متوز/يولي صصه 2008
الصصذي يضصصب شصصروط وطصصرت التصصصرس يف نفايصصات األنش ص ة الصصصحيةم ورل ص متاشصصيا مصصه القصصانون
اةطاري  96-41املؤر  10ة يران/يونيه  1996املتالل بالنفايات ويراقبة التصرس في ا وإزالت ا.
 -251ويتصصو ى هصصذا األمصصر تنإصصيم إدارة نفايصصات األنش ص ة الصصصحية مصصن مرةلصصة الفصصرز والت ي ص
واجمه إىل مرةلة التخ ين والنق واملالاجة د اةزالة الن ائية.
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 -252واعتُمصصدت نصصصوف ت بيص هصصذا األمصصر وال سصصيما القصرار املتاللص بصصدلي إجصرانات التصصصرس
يف نفايات األنش ة الصحية ا رة.
 -253وإر صصصدقت تصصونس يف عصصام  2004علصصى اتفاقيصصة اسصصتوك ومل املتاللقصصة بامللوثصصات الالضصصوية
ال/ابتصصةم فقصصد الت مصصت برزالصصة هصصذه امللوثصصات ب سصصلوب رشصصيد مصصن الناةيصصة البيئيصصةم ورلص ينصصه وتقييصصد
إنتا هذه املواد الكيميائية و اررا واستخدام ا.
 -254وأعصصدت تصصونسم يف إطصصار الوفصصان بالت امارصصام صصة عم ص وطنيصصة للتنفيصصذم و صصة وطنيصصة
حمددة من أج ختفيض انبالاثات امللوثات الالضوية ال/ابتة (تجالة مبيصدات حتتصوي تلص امللوثصاتم
وثن صصائي الفينيص ص متال صصدد الكل صصورم وثالث صصي الفينيص ص متال صصدد الكل صصورم وثن صصائي الفينيص ص متال صصدد ال صصربومم
والديوكجش والفيوران) .وتبذل تونس ما يل م من ج ود يف سبي سح وإزالة امللوثات الالضوية
ال/ابت صصة املوج صصودة بالفال ص ص يف البلص صصد وتل ص ص املنت صصة واملنبال /صصة تلقائيص صصا م صصن مص صصادر بش ص صرية كمص صصاد
الديوكجش والفيوران.
صة التنفيصذ الوطنيصةم أعصدت تصونس مشصروع عصرض وتشص يه التقنيصات
 -255ويف إطار تفالي
واملمارسات اجيدة ةدارة نفايات األنش ة الصحية وثنائي الفيني متالصدد الكلصور صدس ختفصيض
انبالاثصات الديوكجصصش والفيصصوران وثنصصائي الفينيص متالصصدد الكلصور مصصن صصالل تصصدعيم اةطصصار املؤسجصصي
والتنإيمي للحكومة التونجية وتنفيذ برام لإلدارة الرشيدة واملجتدامة والقضان بصفة هنائيصة علصى
نفايات األنش ة الصحية وثنائي الفيني متالدد الكلور.
 -256ومتتصصد أنش ص ة التصصدري والتوعيصصة علصصى كام ص إقلصصيم البلصصد .ويقصصوم املشصصروع علصصى مشصصاركة
نش ص ة م صصن اج صصات الفاعل صصة يف الق صصاع ا صصافم ال س صصيما ش صصركات إص صصالح او صصوالت ورت صربات
التحليص 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.
 -257وسيجص صصاهم املشص صصروع يف حتجص صصش الإص صصروس الصص صصحية يف ت ص صونس باحلص صصد مص صصن رص صصاطر اةصص صصابة
واألم صراض املرتب صصة علصصى حنصصو وثي ص بالتالام ص مصصه نفايصصات األنش ص ة الصصصحية والتالصصرض ل/نصصائي الفيني ص
متالصصدد الكلصصور .وتفيصصد التقصصديرات بص ن مليصصون شصصخ اسصصتفادوا بالفالص مصصن ختفصصيض امللوثصصات الالضصوية
ال/ابتة بفض ةجن إدارة نفايات األنش ة الصحية وثنائي الفيني متالدد الكلور يف مواقه املشروع.
 -258واختذت يف هذا اةطار التدابق التالية:
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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؛



حتجصصش طرائ ص اةدارة الدا ليصصة وا ارجيصصة لنفايصصات األنش ص ة الصصصحيةم اصصصة يف اصصال
الفرز والت ي والتخ ين؛



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



مراعاة اجان املتالل بالنفايات يف مشاريه هندسة املجتشفيات؛
عم ج وية ومشاكة بش اج ات ةدارة نفايات األنش ة الصحية؛



وضه



تدري املوظفش الالاملش يف ق اع الصحة وت ويدهم باملاللومات؛
مي انية اف بردارة نفايات األنش ة الصحية يف مجيه مؤسجات الالال ؛



وضه



طصصرح ع صصان وطصصد لتوريصصد صصدمات مجصصه نفايصصات األنش ص ة الصصصحية ونقل صصا ومالاجت صصا
وإزالت ا الن ائية (قيد التنفيذ).

التدابق املتخذة من أج الن وض بنوعية البيئة فيما يتص بتلو املياه
 -259تو وزارة الصحة أ ية اصة للوقاية مصن األمصراض النامجصة عصن امليصاه .وهصي تفصرضم يف
إطار ة عمل ام رقابة صحية مك/فة على نوعية املياه.
املراقبة الصحية ملياه الشرب


املراقبصصة الصصصحية ملي صصاه الشصصرب يف املنصصاط احلض صرية بصصرقرار نإصصام للمراقب صصة احليصصة مصصن بال صصد
(مراقبة الكلور احلر املتبقي وإجران حتالي بكايولوجية وحتالي في يائية وكيميائية)؛



تفقد ةالة رتل أنإمة اةمداد باملياه؛



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
 -260تتم /األنش ة يف اآل :
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مراقبة ممارسات إعادة استالمال مياه الصرس املالاجة يف املجاةات املروية؛



مراقبصة نوعيصة ميصاه صصصرس املالاجصة املالصاد اسصتخدام ا يف الصصري :إجصران حتاليص بكايولوجيصصة
وحتالي في يائية وكيميائية؛



إقرار نإام ةراسة ملنه الري يياه الصرس ا ام؛



تنفيذ أنش ة لتوعية مجتالملي مياه الصرس املالاجة وت ويدهم بت/قي صحي.
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املراقبة الصحية ملياه الجباةة يف البحر
 -261تتم /أنش ة املراقبة فيما يلي:


مراقبة النوعية البكايولوجية ملياه الجباةة يف البحر 6 707 :حتالي يف عام 2015؛



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

 -262وتُصن نوعية مياه الجباةة حبج توجي ات منإمة الصحة الالاملية.
املراقبة احلية ملياه املجاب
 -263تتم /أنش ة املراقبة فيما يلي:


مراقبة النوعية البكايولوجية والفي يائية الكيميائية ملياه املجاب ؛



التفقد الصحي للمجاب .

 -264ونُفذت يف أثنان عام  2015الالمليات الرئيجية التالية:


مراقبة الكلور احلر املتبقي 1 084 :عملية؛



مراقبة درجة احلموضة 1 118 :عملية؛



التحالي البكايولوجية 926 :عملية.

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


إنشان نإام وطد ملراقبة املبيدات؛
ة عم وطنية ملراقبة املبيدات؛



وضه



إجران دراسات تقييمة؛
تنإيمي بش ن املبيدات املتبقية يف الجلجلة ال ذائية؛



صيااة ن



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

استالمال املبيدات
 -267خيضصصه تصصصنيه ك ص املبيصصدات املجصصتخدمة للقضصصان علصصى األةيصصان الضصصارة أو لألا صراض ال راعيصصة
واس صصتقاد تلص ص املبي صصدات وتركيب صصا و ي ه صصا وةيازر صصا ونقل صصا وبيال صصا وتوزيال صصا للق صصانون رق صصم 72-92
املؤر  3تب/أاج س  1992واملتالل بتحوير التشريه ا اف حبمايصة النباتصاتم الصذي نقص بالقصانون
رقص صصم  5-99املص صصؤر  11كص صصانون ال/ان/ينص صصاير  1999والص صصذي خيص ص ص الالن ص صوان ال/الص صصت منص صصه ملجص صصائ
"مراقبة اال ار يف املبيدات رات االستالمال الفالةي وتوزيال ا واستالماهلا".
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فقدان ال ذور المحلية
 -268أنش صصئ البنص ص ال صصوطد لل ين صصات يوج ص األم صصر رق صصم  1748-2003امل صصؤر  11تب/
أاج س  .2003وين الفصص ال/صان مصن هصذا األمصر علصى أن البنص الصوطد لل ينصات مكلص
"بتقيصصيم املصوارد اجينيصصة اوليصصة واملت قلمصصة واملجصصت لبة واوافإصصة علي صصا و اصصصة من صصا النصصادرة وامل صصددة
باالنقراض والص تكتجي أ ية اقتصادية وبيئة و/أو طبية".
 -269ويالم ص هصصذا البن ص "يف شصصك شصصبكة وطنيصصة تضصصم مجيصصه اهلياك ص الالموميصصة ومؤسجصصات
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؛



التحق من املوارد اجينية وتقييم ا وت/مين ا؛



وضه برنام وطد لتحديد أولويات اوافإة والالم على حتيينه؛



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



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



تش يه األنش ة املتاللقة حبفظ املورو اجيد يف وس ه ال بيالي و ارجه".

 -270وسصصاليا إىل مكافحصصة فقصصدان البصصذور اوليصصةم وضصصه البنص الصصوطد لل ينصصاتم بالتالصصاون مصصه
رتل ص األط صراس املتد لصصةم برنااصصا لتكيي ص وةفصصظ األن صواع اوليصصة لبصصذور الشصصالق والقم ص لفائصصدة
ا مل ص ارعش الص ص ار .وأتصصاح هصصذا الربنصصام إنشصصان شصصبكة تضصصم مؤسجصصات للبحصصت الاللمصصي والتاللصصيم
ال راعي الالا ومندوبيات ج وية للتنمية ال راعية إىل جان البن الوطد لل ينات.
 -271ويلخ ص اج صصدول ال صوارد يف املرف ص ال /صصان عش صصر نت صصائ تنفي صصذ ه صصذا الربن صصام عل صصى م صصدى
الفاة .2016-2012

تدابق التدعيم امل مه تنفيذها
 -272قدمت وزارة البيئة والتنميصة املجصتدامةم يف إطصار الربنصام احلكصومي املتاللص باةصصالةات
الكربىم عددا من التدابق الرامية إىل تدعيم اةطار القانون واملؤسجي حلماية البيئة.
تدابق تدعيم اةطار املؤسجي
 -273تشم هذه التدابق تنقي ما يلي:
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األمر رقم  1636-94املؤر  1تب/أاج س  1994واملتالل بضصب تنإصيم ومشصموالت
املصا ا ارجية لوزارة البيئة والت يئة الاابية؛



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

 -274وس صصاليا إىل ت وي صصد املرص صصد التونج صصي للبيئ صصة والتنمي صصة املج صصتدامة ي صصا حيتاج صصه م صصن وس صصائ لتنفي صصذ
سياسصصته االلصصه هصصيكال مجصصتقالم أعصصد مشصصروع أمصصر ةكصصومي يتالل ص برنشصصان مرصصصد وطصصد للبيئصصة والتنميصصة
املجتدامة ويضب تنإيمه اةداري واملا .
تدابق تدعيم اةطار القانون
 -275تشم هذه التدابق ما يلي:
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تنقصصي اةطصصار التش صريالي املتالل ص بصصردارة املنصصاط اوميصصة ا اضصصالة لصصة ال ابصصات وتش ص يه
الجصصياةة البيئيصصة يف هصصذه املنصصاط م ورل ص يف سصصيات تنفيصصذ مشصصروع "الجصصياةة البيئيصصة واحلفصصال
على التنوع البيولوجي يف الصحران"؛



إصصصالح اةطصصار التشصريالي والتنإيمصصي املتاللص بدراسصصة األثصصر البيئصصي يف إطصصار تنفيصصذ برنصصام
التنمية احلضرية واحلوكمة اولية؛



ص صصيااة مش صصروع أم صصر لتحدي صصد حم صصي املن ق صصة الج صصاةلية املش صصار إلي صصا يف الفص ص  2م صصن
القانون رقم  72-95املؤر  24متوز/يوليه  1995واملتالل برةدا وكالة محاية وريئة
الشري الجاةلي؛



تنقصصي القصصانون رقصصم  34-2007املصصؤر  4ة يران/يونيصصه  2007واملتاللص بنوعيصصة اهلصوانم
ب ية تدعيم فالاليته؛



إعداد مشصاريه نصصوف لت بيص القصانون رقصم  41-96املصؤر  10ة يران/يونيصه 1996
واملتاللص بالنفايصصات ويراقبصصة التصصصرس في صصا وإزالت صصام والتشصصاور بشص هنا مصصه املصصصا التقنيصصة
للمؤسجات املالنية .وهذه النصوف هي التالية:


مشصصروع األمصصر احلكصصومي املتالل ص بتنقصصي األمصصر رقصصم  3395-2005املصصؤر 26
ك ص صصانون األول/ديج ص صصمرب  2005واملتاللص ص ص بض ص صصب ش ص صصروط وط ص صصرت مج ص صصه املص ص صراكم
واحلاشدات املجتالملة؛



مش صصروع األم صصر احلك صصومي املتاللص ص بض صصب ش صصروط وط صصرت إدارة نفاي صصات املال صصدات
الك ربائية واةلكاونية؛



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



مشروع األمر احلكومي املتالل بتصري األدفقة يف الوس املائي ()NT 106.02؛



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

السؤا 38
 -276شرعت وزارة الصحة منذ عام  2012يف اختار إجرانات حمددة ردس إىل تال ي وصول
اجميه إىل وسائ منه احلم و دمات الصحة اجنجية واةجنابية على مجتوى  24مرك ا ج ويا
وإدما تل ا دمات يف مراك الصحة األساسيةم ما أتاح توفق ت ية واسالة للجكان.
 -277ونإمص صصت ةلق ص صصات تفك ص صصق بش ص ص ن حم ص صصددات الوص ص صصول الشص صصام م وش ص صصارك في ص صصا رتل ص ص
املت صصد لشم وأتاة صصت ه صصذه احللق صصات حتدي صصد ا موع صصة األساس صصية م صصن صصدمات الص صصحة اجنج صصية
واةجنابيصصة مصصن صصالل ريئصصة  22فضصصان مالئمصصا للشصصباب يف اهلياكص اج ويصصة .وعصصالوة علصصى رلص م
ةرصصصت املصصصا التقنيصصة لصصوزارة الصصصحة علصصى تالمصصيم وتنويصصه وسصصائ منصصه احلم ص م مصصا أتصصاح للنجصصان
االستفادة من ةرية اال تيار واانية ا دمات.
 -278وبفض اةجرانات املتنوعةم بلم مالدل استخدام وسائ منه احلمص  62.5يف املائصة يف
عام  .2011ورام هذه اج ودم ال ت ال  7يف املائة من النجصان املت وجصات يف ةاجصة إىل وسصائ
منه احلم .

المادتان  13و14
الحق فر التعليم
السؤا 39
التعليم ا ساسر والثانوي

(أ) إمكانية الوصول إىل التالليم وتوافره
 -279اختذت الدولة تدابق لضمان اانية التاللم الفاللية والتقيصد بواجص م اولصة التاللصيم املدرسصي مصن
سن الجادسة إىل سن الجادسة عشصرةم ومتكنصت تصونس بفضص هصذه التصدابق مصن حتقيص نجص مرضصية
جصصدا فيمصصا يتالل ص بصصالتالليم املدرسصصيم إر باتصصت هصصذه النج ص تنصصاه  100يف املائصصة يف ةالصصة األطفصصال
البصصال ش سصصن الجادسصصةم ورلص بالتكصصافؤ بصصش اجنجصصش .وبالفالص م ارتفالصصت نجصصبة التاللصصيم املدرسصصي هلصصذه
الفئة من األعمار (سن التالليم األساسصي) مصن  90.1يف املائصة يف الفصاة  2002-2001إىل 94.2
يف الف ص صصاة 2015-2014م دون ف ص صصارت كب ص صصق ب ص صصش اجنج ص صصشم كم ص صصا يبين ص صصه اج ص صصدول ال ص صوارد يف املرفص ص ص
ال/الت عشر.
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 -280و صصدر اةشصصارة إىل أن الدولصصة تبصصذل ج صصودا ال تقصصدر بصص/من يف سصصبي توسصصيه ا ري صصة املدرسصصية
م صصن س صصنة إىل أ صصرى ب ي صصة ض صصمان وص صصول اجمي صصه إىل املدرس صصة .إر توض صصه وتنف صصذ س صصنويا بص صرام لبن صصان
مؤسجصات مدرسصصية وريئصصة املرافص وتوسصصيال ا .وتوجصصد اليصصوم  4 597مدرسصصة ابتدائيصصة و 1 499مدرسصصة
إعدادية ومال دا ثانويا ت ي رتل أحنان البلد.
 -281واختصصذت تصصدابق مصصصاةبة لضصصمان نق ص التالميصصذ يف املنصصاط النائيصصة وتيجصصق الوصصصول إىل
املؤسجصصات التالليميصصةم باعتبصصار هصصذه املج ص لة مصصن دواعصصي القلص املت صواترة لصصدى املشصصرفش علصصى ق صصاع
التالليم.
 -282وتشك زيادة عدد امل اعم املدرسية الص توفر وجبة سا نة أو باردة للتالميصذم ال سصيما
يف املن صصاط الريفي صصةم أة صصد الت صصدابق املتخ صصذة لتش ص ص يه األطف صصال عل صصى ةض صصور ال صصدروا وض صصمان
مصواظبت م علي صصا .وتبصصش أ صقا أن إعصصادة ريئصصة املصصدارا الدا ليصصة وإعصصادة ت هيل صصا ةص مصصن احللصصول
الداعمة للتالليم يف املناط الريفية.

(ب) مكافحة التجرب املدرسي
 -283وضصصالت اس صااتي ية ملكافحصصة التجصصرب املدرسصصي وأقصصرت يف إطصصار تالصصاون وزارة الابيصصة مصصه
مكت ص اليونيجصصي يف تصصونس الالاصصصمة .وسصصتدم هصصذه االس صااتي ية يف ا صصة ا ماسصصية لتنميصصة
ق اع التالليم وهي تندر بصورة تامة يف عملية إصالح هذا الق اع.
 -284وبوشصصرت لل صصرض نفجصصه يف أوائ ص الجصصنة الدراسصصية  2016-2015محلصصة وطنيصصة بالن صوان
"املدرسصصة تجصصتاليد أبنانهصصا" .واسصصت اع تالس التالميصصذ الالصصودة إىل مدارسص م بفضص ج صصود رتلص
اج ات الفاعلة كوزارة الابية ووزارة الشؤون االجتماعية  ...إخل.

( ) تال ي نوعية التالليم (ت هي املدرسش والبنية األساسية)
 -285ينب صصي الت صصذكق بص ص ن الاكيص ص عل صصى امت صصداد ف صصاة طويل صصة عل صصى توس صصيه ش صصبكة املؤسج صصات
التالليمية لتلبية ال ل اةضايف ولتحجش مؤشرات الالناية باألطفال كصان لصه أثصر سصليب جصدا علصى
أش ال صيانة هذه املؤسجات وإعادة ريئت ا .كذل تفجر قيصود املي انيصة وأولويصات الق صاع ج ئيصا
ض صصال اج صصود املبذول صصة يف س صصبي ض صصمان اس صصتدامة املؤسج صصات ال صصص ت صصدهور ةاهل صصا ي صصرور ال ص من.
وين ب رل أيضا على الت ي ات الالادية الص نال من ا القدم وبات استالماهلا صالبا جدا.
 -286وكش ص التشصصخي الصصذي أجرتصصه املصصصا التقنيصصة للصصوزارة وللمنصصاط عصصن احلالصصة الكارثيصصة
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.
 -287وقد صصت من املي انية اعتمادات ك/قة لصيانة املدارا وريئت ا ولت ديد الت ي ات
التالليمية.
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 -288ومولت يف هذا اةطار برام ك/قة تتصو ى حتجصش نوعيصة ا صدمات التالليميصة يف املصدارا
بواس ص ة إج صرانات ريئصصة وت هي ص و ديصصد الت ي ص ات الالاديصصةم ب يصصة جال ص الفضصصان املدرسصصي أك/صصر
جاربي صصة يف أع صصش التالمي صصذ وزي صصادة إقب صصاهلم علي صصه .ور صصدس ه صصذه ال صصربام أيض صصا إىل توس صصيه ري صصة
املؤسجات التالليمية وحتجش ظروس املدارا الدا لية ال سيما يف املناط الدا لية.
 -289وعلى صاليد املوارد البشريةم اختذت تدابق جديصدة لالرتقصان بكفصانات املدرسصشم ورلص
باألساا عن طري احلصول على التدري املناس قب االلتحصات بامل نصة إضصافة إىل املشصاركة يف
دورات التدري املجتمر.

(د) التالليم الشام لألطفال روي اةعاقة
 -290من املفيد يف هذا الجيات التذكق باملراة املختلفة ةقرار التالليم الشام .
 -291فقد مشلت املرةلة األوىل ( )2006-2003األطفال املااوةة أعمارهم بش  6سنوات
و 9سنوات من روي اةعاقات احلركية والصم ا ين بجماعات واملصابش بقصور رهد فيص .
وكانت هذه املرةلة أيضا فرصة ةطالت محلة توعية واتصال بش ن اةدما املدرسي.
 -292وبوش صصر يف املرةل صصة ال/اني صصة ( )2011-2007الالدي صصد م صصن املش صصاريه اجدي صصدة :توس صصيه ن صصات
اةدمص صصا املدرسص صصي ليشص صصم فئص صصات أ ص صصرى مص صصن روي اةعاقص صصةم كضص صصالفان البصص صصر؛ وتالمص صصيم الصص صصفوس
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.
 -293وش ص دت املرةلصصة التاليصصة ( )2015-2011تالمصصيم إدمصصا مجيصصه األطفصصال روي اةعاقصصة
دا منإومة التالليم األساسي وال/انوي.
 -294ويقوم تنفيذ هذه االسااتي ية على تد
املجتويات.

اموعة واسالة من اج ات الفاعلة علصى كص

 -295وتشارك يف التنفيذ وزارة املرأة ووزارة الشؤون االجتماعية وإدارارما اج وية.
 -296أم صصا عل صصى الص صصاليدين اج صصوي واول صصيم فيالتم صصد تفاليص ص اةدم صصا عل صصى اج صصات الفاعل صصة
الرئيجصصية التاليصصة :املنصصدوبيات اج ويصصة للمالصصوقش واملصصدارا (املتفقصصدون واملصصديرون وأ صصصائيو ال ص
املدرسصصي واملرشصصدون االجتمصصاعيون  )...والوالصصدون واجماليصصات واملنإمصصات اصصق احلكوميصصة الالاملصصة
يف ميدان اةعاقة واجماعات الالمومية واولية والبلديات.

(ه) الص التحضقي
 -297يتصصو ى التاللصصيم التحضصصقي يف تصصونس ضصصمان احلصصد األقصصصى مصصن تكصصافؤ الفصصرف لتمكصصش
األطف صصال م صصن الوص صصول إىل التالل صصيم املدرس صصي وريئ صصة الإ صصروس املالئم صصة لنم صصوهم اجج صصدي واملال صصريف
والالاطفي وحتجش استقالهلم واندماج م يف ا تمه.
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 -298وأبصصدت احلكومصصة التونجصصية الت ام صا قوي صا صصاه التاللصصيم يف الص ص التحضصصقي .فقصصد بصُصذلت
ج صصود يف املنصصاط الريفيصصة واملنصصاط احلض صرية اورومصصة علصصى وجصصه ا صصصوف ويف املنصصاط الجصصكنية
الفققة بصورة عامةم ورل يف ةدود املوارد املتاةة.
 -299وأظ رت الدراسات الص أجريت خبصوف ال فولة املبكرةم دا البلد و ارجهم بصصورة
جلي صصةم أن األطف صصال ال صصذين تلق صوا تالليم صا حتضص صقيا تك صصون ف صصرف جن صصاة م يف الدراس صصة أفض ص م صصن
اقهم .وهكذا فقد تجارع يف الجنوات األ قة ت صور نجصبة التالميصذ اجصدد املجص لش يف الصص
األول من املرةلة األوىل من التالليم األساسي من الذين تلقصوا تالليمصا حتضصقيام فبل صت  80.4يف
املائة يف الجنة الدراسية 2015-2014م كما يتبش يف اجدول الوارد يف املرف الرابه عشر.
 -300ويالةظ على الصاليد اج وي تفاوت كبصق يف هصذا املؤشصر إر يصص الفصارت بصش املنصاط
إىل حنصصو  50نق صصة مئويصصة ( 98.4يف املائصصة يف تصصونس الالاصصصمة و 47.8يف املائصصة يف القص صرين).
وبالفالص س ص لت املنصصاط الدا ليصصة أضصصال النج ص يف هصصذا ا صصالم وتإص أك/صصر مصصن  12من قصصة
دون املالدل الوطد.
 -301وحتصصت ا صصة ا ماسصصية لتنميصصة ق صصاع التاللصصيم علصصى تالمصصيم الصص التحضصصقيم ورلص يف
إطار اج ود الرامية إىل تقلي الفوارت اج وية واالجتماعية.
التعليم العالر

تدابق الن وض بالتالليم الالا
 -302أنش ص القصصانون رقصصم  19لالصصام  2008املصصؤر  25شصصباط/فرباير  2008واملتالل ص بصصالتالليم
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.
 -303وتشم أهم التدابق املتخذة لدعم اجودة يف التالليم الالا ما يلي:
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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؛



حتجش احلوكمة بدعم اهلياك امل مة وإقرار نإم دا لية و ارجية لضمان اجودة.
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السؤا 41
 -304ساليا إىل محاية األساتذة والباة/ش مصن املخصاطر والت ديصداتم ال سصيما املتصصلة بصالت رسم
اختصصذت وزارة التاللصصيم الالصصا إج صرانات عامصصة واسصصالة لضصصمان أمصصن مؤسجصصات التاللصصيم الالصصا والبحصصت
الاللمي بواس ة نإام متكام لت مش تل املؤسجات.
 -305ووضصصالت صصة حب/يصصة يف اصصال مكافحصصة اةرهصصابم وأنشصصئت جنصصة متالصصددة التخصصصصات
تتصصوىل إجصران حبصصو علميصصة يف املواضصصيه املتصصصلة يناهضصصة الت صصرس واةرهصصابم ت بيقصا ملنشصصور وزارة
التالليم الالا والبحت الاللمي الصادر يف  4ترار/مارا .2016
 -306وتُنإَّم بشك دائم يف املؤسجات اجامالية أيضا محالت توعية تجت دس مجيه ال الب.

المادة 15
الحقوق الثقافية
 -307وضالت وزارة ال/قافة واوافإة علصى الصاا اسصااتي ية حلمايصة الصاا األثصري مصن اةتصالس
والن  .ويُنتدب ك سنة ةراا جدد ملختل املالامل واملواقه األثرية.
 -308وحيق القضان يف ةاالت اعتدان لفإي وججدي على عدد من الفنانش والنش ان.
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