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  قر ة  
 والسياسقية املدنيقة لميحققوق القدوي ابلعهقد املتعميق  السقاد  تقريرهقا التونسية الدولة تقدم -1

 االنسقان حبققوق املعنيقة لميجنقة اوتاميقة املالحعقات مقن 22 ولميتوصقية العهد من 40 لميمادة وفقا
 صيغة عمي  التقرير ويعتمد اوامس. الدوري التقرير   النعر إثر  2008 أفريل أهر   الصادرة

 املطروحقققة املسقققائل   قائمقققة تميقققق  مت حيققق  عمييهقققا واملوافققققة عميبهقققا مت القققي املبسقققطة االجقققراءات
 .2018 أفريل 27 بتاريخ الساد  التقرير ضمن عمييها لإلجابة

 املعنيقة لميجنقة اوتاميقة املالحعقات تنىيقذ بشقنن  عميومقات تقونس تقدمت وأن سب  كما -2
 .2010 مار  17 بتاريخ (CCPR/C/TUN/CO/5) اخنسان حبقوق

 حققوق جمال   التوصيات ومتابعة التقارير وتقدمي وإعداد لميتنسي  الوعنية الميجنة تولت -3
 ابلرجقو. التقريقر هقذا إعقداد 2015 لسقنة 1593 عقدد احل قومي األمقر  قتعق  احملدثقة اخنسان
 املذكورة. املطروحة املسائل قائمة عمي  واجابة اجملال   املعتمدة املنهجية لميعوابط

 التقرير إعرا  ي سا   نهجية  

 م تقو مقع ابلتعقاون الوعنيقة الميجنقة نعمقت التققارير  خعقداد التشقاركية املقاربة إعار   -4
 الققي االستشققارات مققن عققددا بتققونس لميتنميققة الىرنسققية والوكالققة اخنسققان حلقققوق السققامية املىوضققية
 مع: (1 )مميح  التوصيات من مجمية أفرزت

 أفريقققققل واققققرة 2019 جققققانىي 10 بتققققاريخ واملسقققققتقمية الدسققققتورية اهليوققققات ممثميققققي •
2019 

  التالية: التواريخ   املدين اجملتمع م وانت •

 مقققنهم مشقققار  36 فيقققأ وأقققار  احلمامقققات  دينقققة 2019 فيىقققري 27 •
  مجعية. 6 عن ممثميني

 عموميققة هياكققل مققن متققد ميني و شققاركة ابلقققريوان 2019 مققار  15 •
 بقققققوالايت االنسقققققان حققققققوق جمقققققال   مجعيقققققات عقققققن وممثميقققققني وهيوقققققات
 ممثميققني مققنهم مشققار  102 )حققواي والقصققرين بوزيققد وسققيدي القققريوان

 مجعية( 33 من

 20مشقار  مقنهم ممثميقني عقن  88 دينة تونس ضقمت  2019مار   29 •
 مجعية 

   التوصققيات ومتابعققة التقققارير ومناقشققة وتقققدمي وإعققداد لميتنسققي  الوعنيققة الميجنققة حتققرت -5
 تققونس بققني والتبققادل التواصققل لتجديققد مناسققبة التقريققر هققذا ي ققون أن عميقق  اخنسققان حقققوق جمققال
 هقذا جيعقل ممقا 2008   ونقوق  2006 سنة قدم تقرير   ر وأن  اصة االنسان حقوق وجلنة
 املتعميققققة والعممييقققة واملؤسسقققاتية التشقققريعية األصقققعدة عميققق  املسقققتجدات اهقققم لعقققر  مناسقققبة التقريقققر
 املشرتكة. األساسية الوثيقة بعد ما فرتة عمي  الرتكيز مع املطروحة ابملسائل
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  األيل الباب  
 آخررر ذلرر    مبررا الرربل ،   اإلنسرران حقرروق حالررة عررن عا ررة  علو ررا 
 العهر بتنفيذ املتعلقة ياملستجّرا  اإلجراءا 

 بعقققد جوهريقققة حتقققوالت أقققهدت القققي تقققونس اتريقققخ مقققن هامقققة فقققرتة   التقريقققر هقققذا أييت -6
 والتنسقيس حقداثي جمتمقع ببنقاء واملبقادرة السياسي النعام تغيري اىل أدت 2011 جانىي 14 ثورة

  دًقراعي. النتقال
 احلقرايت  مقن عقدد ممارسقة عميق  مىروضقا كقان  القذي احلعقر إبزاحقة املذكورة الىرتة متيزت -7

 عقدد ارتىقا. معاهرهقا اهقم ومقن حققوقهم. ملمارسقة والتونسقيات لميتونسقيني سقاةة الىرصة ف انت
 احلققرا  عميقق  مؤأققرا ًثققل  ققا اخعققالم وسققائل وتعققدد السياسققية واألحققزاب املققدين اجملتمققع منعمققات

 االنسان. حقوق مبادئ عمي  املبين
 الققوعين اجملميققس انتقققاب مققن انطالقققا هامققة انتقابيققة دطققات عققدة الىققرتة هققذه أققهدت -8

 بميديقققققة انتقققققاابت وأول 2014 أوا ققققر   والرائسققققية التشققققريعية واالنتقققققاابت 2011   التنسيسققققي
  .2018 سنة لميدستور م رسة

 احلققققوار عميقققق  ينبققققين سققققميمي دًقراعققققي انتقققققال إرسققققاء   الىريققققدة التجربققققة هلققققذه واعتبققققارا -9
 املققدين اجملتمقع م قوانت اهقم مقن أربقع ضقم القذي القوعين لميحقوار الراعقي الرابعقي حتصقل تشقاركي 

 التوافق  عميق  الققائم احلعقاري ابلتمشقي دوي اعقرتا  وهقو 2015 سقنة لميسالم نوبل جائزة عمي 
 االنسان. حقوق عمي  املبنية اويارات وت ريس

 واملؤسسققاتية التشققريعية التققدابري اختققا  مواصققمية املشققرتكة األساسققية الوثيقققة إيققدا. منققذ ومت -10
 الدوليققة. واملعققايري 2014 دسققتور مققع مالءمتهققا عميقق  والعمققل االنسققان حقققوق جمققال   والعممييققة

  التقرير. هذا سيربزه ما وهو
 عمي  املصادقة  الل من 2016 منذ القانونية منعومتها تونس عززت اخعار  هذا و  -11
 وهي: اجملال   واخقمييمية الدولية االتىاقيات من مجمية

 تقققققدمي إبجققققراء املتعميقققق  الطىققققل حقققققوق التىاقيققققة الثالقققق  اال تيققققاري الربوتوكققققول •
 (1)البالاات

   املقققرأة حققققوق بشقققنن والشقققعوب اخنسقققان حلققققوق اخفريققققي امليثقققاق بروتوكقققول •
  (2)أفريقيا

 بقبقول املتعميق  الربوتوكقول  لق  مقن 34 البنقد مقن السادسة الىقرة إعالن إصدار •
 األفققراد عقن صقادرة أق او  لتميققي اخنسقان حلققوق اخفريقيقة احمل مقة ا تصقات
 تميق  استعقافة تقونس عميبقت كمقا  .2018 جويمييقة   احل ومية اري واملنعمات
   بتقونس مقرهقا  قار  51 دورهتقا تركيزهقا  منذ مرة ألول عقدت والي احمل مة
 .2018 نوفمرب

__________ 
  .2018لسنة  62 وجو األمر الرائسي عدد  (1)
  .2018 لسنة 61 عدد الرائسي األمر  وجو (2)
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  (3)اجلنسي واالعتداء االستغالل من األعىال محاية بشنن أورواب جمميس يةاتىاق •
 اآلليققة املعاجلققة جتققاه األأقققات حبمايققة املتعميقققة أورواب جملميققس 108 رقققم االتىاقيققة •

 اوقققققات 181 رققققققم اخضقققققا  وبروتوكوهلقققققا الشقصقققققي الطقققققابع  ات لميمعطيقققققات
  .(4)احلدود عرب املعطيات وتدف  وانسياب املراقبة بسميطات

 2018 لسققنة 47 عققدد األساسققي القققانون صققدر الدسققتور  مققن السققاد  لميبققاب تنىيققذا -12
 العققام اخعققار لوضققع يهققد  الققذي (5)املسققتقمية الدسققتورية اهليوققات بققني املشققرتكة ابألح ققام املتعميقق 
 2018 لسقققنة 51 عقققدد األساسقققي الققققانون صقققدر كمقققا  حت مهقققا. القققي واملبقققادئ لميهيوقققات املقققنعم
 (.3. ب الىقرة )انعر (6)االنسان حقوق هبيوة املتعمي 
 10 عققققدد االساسققققي القققققانون صققققدر الىسققققاد  مل افحققققة الوعنيققققة اهليوققققة دعققققم إعققققار و  -13
 59 عقققدد األساسقققي الققققانون مث (7)املبميغقققني ومحايقققة الىسقققاد عقققن ابخبقققال  املتعميققق  2017 لسقققنة
 2018لسققنة  46مث القققانون عققدد  (8)املتعميّقق  هبيوققة احلوكمققة الرأققيدة وم افحققة الىسققاد 2017 لسققنة
  .(9)املصاحل وتعارب املشرو. اري االثراء وم افحة واملصاحل ابمل اسو ابلتصريح املتعمي 
 وحققققوق املسقققتدامة التنميقققة هيوقققة ققققانون مشقققرو.   حاليقققا الشقققعو نقققواب جمميقققس وينعقققر -14

 القادمة. األجيال
  يزانيققة 2018 سققنة ومتتعققت 2017 سققنة التعققذيو مققن لميوقايققة الوعنيققة اهليوققة تركيققز مت -15

 بصققدد وهققي مهامهققا إعققار   األنشققطة مققن ابلعديققد قامققت وقققد (10)إحققداثها لقققانون تبعققا  اصققة
 .(11)األول تقريرها إعداد

  نذكر: اخنسان حقوق ملنعومة املعززة القوانني أهم ومن -16
__________ 

  .2018 لسنة 5 عدد الرائسي األمر  وجو (3)
  .2017 لسنة 75 عدد الرائسي األمر  وجو (4)
 اهليوقققققات بقققققني املشقققققرتكة ابألح قققققام يتعميققققق  2018 أوت 7   مقققققؤر  2018 لسقققققنة 47 عقققققدد أساسقققققي ققققققانون (5)

-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-47-du----jort-2018موقققققققققع  املسققققققققتقمية  الدسققققققققتورية

066__2018066000471 . 
انعققققر  اخنسققققان  حقققققوق هبيوققققة يتعميقققق  2018 أكتققققوبر 29   مققققؤر  2018 لسققققنة 51 عققققدد أساسققققي قققققانون (6)

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-51-du----jort-2018-089__2018089000511 . 
  يتعمي  ابخبال  عن الىساد ومحاية املبميغني 2017مار   7مؤر     2017لسنة  10قانقون أساسي عدد  (7)

-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-10-du-07-03-2017-jort-2017انعر 

020__2017020000101 . 
يتعمّي  هبيوة احلوكمة الرأيدة وم افحة  2017أوت  24مؤر     2017لسنة  59قانون أساسي عدد  (8)

-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-59-du----jort-2017انعر   الىساد

071__2017071000591 . 
يتعميقق  ابلتصققريح ابمل اسققو واملصققاحل و  افحققة اخثققراء  2018أوت  1مققؤر     2018لسققنة  46قققانون عققدد  (9)

 . http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018461.pdfانعر   اري املشرو. وتعارب املصاحل
يتعمي  ابهليوة الوعنية لميوقاية من  2013أكتوبر  21املؤر     2013لسنة  43التنسيسي عدد  القانون (10)

-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-43-du----jort-2013انعر   التعذيو

085__2013085000431 . 
 . http://www.inpt.tn اهليوة واب ملوقع الرجو. ً ن (11)

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-47-du----jort-2018-066__2018066000471
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-47-du----jort-2018-066__2018066000471
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-47-du----jort-2018-066__2018066000471
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-47-du----jort-2018-066__2018066000471
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-47-du----jort-2018-066__2018066000471
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-47-du----jort-2018-066__2018066000471
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-51-du----jort-2018-089__2018089000511
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-10-du-07-03-2017-jort-2017-020__2017020000101
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-10-du-07-03-2017-jort-2017-020__2017020000101
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-10-du-07-03-2017-jort-2017-020__2017020000101
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-10-du-07-03-2017-jort-2017-020__2017020000101
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-10-du-07-03-2017-jort-2017-020__2017020000101
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-10-du-07-03-2017-jort-2017-020__2017020000101
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-59-du----jort-2017-071__2017071000591
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-59-du----jort-2017-071__2017071000591
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-59-du----jort-2017-071__2017071000591
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-59-du----jort-2017-071__2017071000591
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-59-du----jort-2017-071__2017071000591
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-59-du----jort-2017-071__2017071000591
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018461.pdf
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-43-du----jort-2013-085__2013085000431
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-43-du----jort-2013-085__2013085000431
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-43-du----jort-2013-085__2013085000431
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-43-du----jort-2013-085__2013085000431
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-43-du----jort-2013-085__2013085000431
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-43-du----jort-2013-085__2013085000431
http://www.inpt.tn/
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 ابألأقققققات االجتققققار  نققققع املتعميقققق  2016 لسققققنة 61 عققققدد األساسققققي القققققانون •
 (12)وم افحتأ

 ضقققد العنقققف عميققق  ابلقعقققاء املتعميققق  2017 لسقققنة 58 عقققدد األساسقققي الققققانون •
 (13)املرأة

 اأقق ال مجيققع عميقق  ابلقعققاء املتعميقق  2018 لسققنة 50 عققدد األساسققي القققانون •
 (14)العنصري التمييز

 (15)احملميية اجلماعات  جمية املتعمي  2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون •
 7عقدد األساسقي الققانون  قتع  واالستىتاء ابالنتقاابت املتعمي  القانون تنقيح •

 (16)2017 لسنة

 ومنقع االرهاب   افحة املتعمي  2015 لسنة 26 عدد األساسي القانون تنقيح •
 (18)2019 لسنة 9عدد األساسي القانون  قتع  (17)االموال اسيل

 اخنسققان حلقققوق العامققة اخدارة إحققدا  إىل يشققار املنجققزة  املؤسسققاتية التققدابري بققني ومققن -17
 حققققوق جمقققال   املقققواعنني ملشقققاال ابخنصقققات ابألسقققا  تعقققى (19)2017 سقققنة الدا مييقققة بقققوزارة

 العالققة  ات والشق او  العقرائ  ومعاجلقة وتقبقل وإرأقادهم وتقوجيههم العاّمقة واحلّرايت اخنسان

__________ 
 وم افحتأ  ابألأقات االجتار  نع يتعمي  2016 أوت 3   مؤر  2016 لسنة 61 عدد أساسي قانون (12)

-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-61-du-03-08-2016-jort-2016انعر 

066__2016066000611 . 
انعقر   يتعميق  ابلقعقاء عميق  العنقف ضقد املقرأة 2017ت أو  11مقؤر     2017لسنة  58قانون أساسي عدد  (13)

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-58-du-11-08-2017-jort-2017-

065__2017065000581 . 
يتعميق  ابلقعقاء عميق  مجيقع أأق ال التمييقز  2018أكتقوبر  23مقؤر     2018لسقنة  50قانقون أساسي عقدد  (14)

-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-50-du-23-10-2018-jort-2018انعققققققققر   العنصققققققققري

086__2018086000501 . 
يتعميّققققق   جميقققققة اجلماعقققققات احملمييقققققة  انعقققققر  2018مقققققاي  9مقققققؤر     2018لسقققققنة  29ققققققانون أساسقققققي عقققققدد  (15)

www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018291.pdf . 
يتعميقق  بتنقققيح وإمتققام القققانون األساسققي عققدد  2017فيىققري  14مققؤر     2017لسققنة  7قققانون أساسققي عققدد  (16)

انعققققققققققققققققققر   املتعميقققققققققققققققققق  ابالنتقققققققققققققققققققاابت واالسققققققققققققققققققتىتاء 2014مققققققققققققققققققاي  26املققققققققققققققققققؤر     2014لسققققققققققققققققققنة  16
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-7-du-14-02-2017-jort-2017-

014__2017014000071 . 
  األمواليتعمي    افحة اخرهاب ومنع اسل  2015أوت  7مؤر     2015لسنة  26قانون أساسي عدد  (17)

-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-26-du-07-08-2015-jort-2015انعر 

063__2015063000261 . 
يتعميق  بتنققيح وإمتقام الققانون األساسقي عققدد  2019جققانىي  23مقؤر     2019لسقنة  9ققانون أساسقي عقدد  (18)

انعققققققققر   املتعميقققققققق    افحققققققققة اخرهققققققققاب ومنققققققققع اسققققققققل األمققققققققوال 2015أوت  7املققققققققؤر     2015لسققققققققنة  26
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019-9-du----jort-2019-009__2019009000091 . 

انعر   2017جوان  9املؤر     2017لسنة  737 عدداألمر احل ومي  (19)
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta20177373.pdf . 

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-61-du-03-08-2016-jort-2016-066__2016066000611
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-61-du-03-08-2016-jort-2016-066__2016066000611
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-61-du-03-08-2016-jort-2016-066__2016066000611
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-61-du-03-08-2016-jort-2016-066__2016066000611
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-61-du-03-08-2016-jort-2016-066__2016066000611
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-61-du-03-08-2016-jort-2016-066__2016066000611
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-58-du-11-08-2017-jort-2017-065__2017065000581
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-58-du-11-08-2017-jort-2017-065__2017065000581
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-58-du-11-08-2017-jort-2017-065__2017065000581
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-58-du-11-08-2017-jort-2017-065__2017065000581
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-58-du-11-08-2017-jort-2017-065__2017065000581
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-58-du-11-08-2017-jort-2017-065__2017065000581
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-50-du-23-10-2018-jort-2018-086__2018086000501
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-50-du-23-10-2018-jort-2018-086__2018086000501
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-50-du-23-10-2018-jort-2018-086__2018086000501
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-50-du-23-10-2018-jort-2018-086__2018086000501
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-50-du-23-10-2018-jort-2018-086__2018086000501
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-50-du-23-10-2018-jort-2018-086__2018086000501
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018291.pdf
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-7-du-14-02-2017-jort-2017-014__2017014000071
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-7-du-14-02-2017-jort-2017-014__2017014000071
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-7-du-14-02-2017-jort-2017-014__2017014000071
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-7-du-14-02-2017-jort-2017-014__2017014000071
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-7-du-14-02-2017-jort-2017-014__2017014000071
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-7-du-14-02-2017-jort-2017-014__2017014000071
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-26-du-07-08-2015-jort-2015-063__2015063000261
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-26-du-07-08-2015-jort-2015-063__2015063000261
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-26-du-07-08-2015-jort-2015-063__2015063000261
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-26-du-07-08-2015-jort-2015-063__2015063000261
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-26-du-07-08-2015-jort-2015-063__2015063000261
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-26-du-07-08-2015-jort-2015-063__2015063000261
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019-9-du----jort-2019-009__2019009000091
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta20177373.pdf
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 وتوعيقققة اخنسقققان حققققوق جمقققال   الناأقققطة والدوليقققة الوعنيقققة واآلليقققات اهليوقققات مقققع الصقققمية وربقققط
 اجملال.   الدا ميي األمن قوات وت وين
 خرسققاء تىققاهم مققذكرة عميقق  2018 سققبتمرب   (20) عموميققة هيوققات مثققاين عققتقّ و  كمققا -18
 بينهققا واملشققاريع والققربام  اجلهققود وتنسققي  التعققاون تققدعيم هبققد  املسققتقمية العموميققة اهليوققات رابطققة
  اخنسان. حلقوق ومحاية املواعنة لثقافة تعزيزا

  الثاين الباب  
  رن 27 إىل 1  رن املروا  بتنفيرذ اخلصروص يجريف علر  املتعلقة املعلو ا 
 للجنة السابقة ابلتوصيا   نها يتعلق  ا ذل    مبا العهر،

 (2 )املا   العهر لتنفيذ يالقانوين الرستو   اإلطا  -1 
 الققققوعين القققققانوين النعققققام   ابل امققققل العهققققد أح ققققام إبدرا  املتعميقققققة التققققدابري خبصققققوت -19

 عمييهقا املصقادق الدوليقة االتىاقيقات القانونية املنعومة تستوعو الدستور  من 20 لميىصل وتنىيذا
 الطرق: من العديد ابعتماد و ل  الدستور من وأقل الدا ميية القوانني من أعمي  سميطة ومتنحها

 كمرجققققع  الدا مييققققة الققققوانني   الدوليققققة املعققققايري اعتمقققاد عميقققق  صققققراحة التنصقققي  •
 املتعميقققق  القققققانون مققققن األول ابلىصققققل جققققاء مققققا  لقققق  مققققن  اتققققأ حققققد   لميقققققانون
 هققذا   الققدوي اجملهققود يققدعم" كونققأ  مققن األمققوال اسققل ومنققع اخرهققاب   افحققة
 والثنائيقققة واخقمييميقققة الدوليقققة االتىاقيقققات إعقققار و  الدوليقققة لميمعقققايري عبققققا اجملقققال

 ابألأققققققات االجتقققققار  نقققققع املتعميققققق  الققققققانون مقققققن األول ابلىصقققققل أو املصقققققادق"
 جمقققال   القققدوي والتعقققاون القققوعين التنسقققي  دعقققم إىل "يهقققد  القققذي وم افحتقققأ
 والثنائيقققة واخقمييميقققة الدوليقققة االتىاقيقققات إعقققار   ابألأققققات االجتقققار م افحقققة
 عمييها." املصادق

 عققدد األساسققي القققانون  ققالل مققن 2014 دسققتور قبققل التوجققأ هققذا اعتمققاد سققب  وقققد -20
 .(21)االنتقالية ابلعدالة املتعمي  2013 لسنة 53

   الدوليققققة املعققققايري بعقققق    عمييهققققا املنصققققوت واألح ققققام احلقققققوق مجميققققة إدرا  •
 عميقق  صقراحة نق  القذي املقرأة ضقد العنقف عميق  القعقاء كققانون  القوعين الققانون
 تعريققققف   أو اخنسققققانية ال رامققققة واحققققرتام واملسققققاواة اجلنسققققني بققققني التمييققققز عقققدم
 أو املقرأة ضقد التمييقز أأق ال مجيقع عميق  القعقاء التىاقيقة وفققا املقرأة ضد التمييز
 املرأة. ضد العنف عمي  لميقعاء العاملي اخعالن   الوارد العنف تعريف

__________ 
اهليوققة الوعنيققة مل افحققة الىسققاد واهليوققة العمييققا املسققتقمية و اهليوققة العمييققا املسققتقمية لالنتقققاابت هققذه اهليوققات    تتثمققل (20)

الوعنيققة حلمايققة لالتصققال السققمعي البصققري واهليوققة الوعنيققة لميوقايققة مققن التعققذيو وهيوققة النىققا  إىل املعميومققة واهليوققة 
املعطيققققات الشقصققققية واهليوققققة الوعنيققققة مل افحققققة االجتققققار ابألأقققققات واهليوققققة العمييققققا حلقققققوق اخنسققققان واحلققققرايت 

 األساسية.
  يتعمي  إبرساء العدالة االنتقالية وتنعيمها 2013ديسمرب  24مؤر     2013لسنة  53قانون أساسي عدد  (21)

-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-53-du-24-12-2013-jort-2013انعر 

105__2013105000531 . 

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-53-du-24-12-2013-jort-2013-105__2013105000531
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-53-du-24-12-2013-jort-2013-105__2013105000531
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-53-du-24-12-2013-jort-2013-105__2013105000531
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-53-du-24-12-2013-jort-2013-105__2013105000531
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-53-du-24-12-2013-jort-2013-105__2013105000531
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-53-du-24-12-2013-jort-2013-105__2013105000531
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 مسقنلة أبي اهليوقة "تتعهقد أنقأ عميق  االنسقان حقوق هيوة قانون من 6 الىصل ن  كما -21
 وت امميهققا وترابطهققا ومشوليتهققا كونيتهققا    واحلققرايت اخنسققان حقققوق وتعزيققز ومحايققة ابحققرتام تتعميقق 
 ...." عمييها املصادق الدولية واملعاهدات واخعالانت لميمواثي  عبقا

 الققوانني مالءمقة ملشرو. قيادة جلنة إبحدا  :الدولية املعايري مع القوانني مالءمة •
 املقدين واجملتمقع الدسقتورية اهليوقات مقع العالققة  صقاحل الدوليقة ولميمعايري لميدستور
 الغر . هذا   القوانني مراجعة عمي  لميعمل اخنسان وحقوق

 بققوزارة اجلزائيققة واجملميققة اجلزائيققة اخجققراءات جمميققة مراجعققة جلنققي مثققل وزاريققة جلققان تركيققز ومت -22
 الميجنققة عرضققت وقققد أعماهلمققا. نتيجققة حققول واجلهويققة الوعنيققة ابستشققارات تقومققان والميتققني العققدل
  .2019 أفريل   احل ومة رئيس عمي  اوتامي تقريرها األوىل

 مقع التشقريعية النصقوت مالءمقة جمقال   تقراه مقا اققرتاط االنسقان حقوق هليوة ً ن كما -23
 الدولية. املعايري
 بينها: من أح ام عدة صدرت  القعاء قبل من العهد تطبي  خبصوت -24

   امققرأة حقق  فيققأ أقققرت 2018 جويمييققة 9 بتققاريخ بتققونس ابتدائيققة د مققة ح قم •
 مقن 17 املادة عمي  احمل مة واعتمدت اجلنسية. هويتها الضطراب جنسها تغيري
 احليققققاة ابحققققرتام املتعميقققق  اخنسققققان حلقققققوق األوروبيققققة احمل مققققة قعققققاء وفقققققأ العهققققد
 اواصة.

   2015 ديسققمرب 31 بتقاريخ أبراينقة االبتدائيقة ابحمل مققة اجلنائيقة القدائرة ح قم •
 كققققان  2014 لسققققنة الدسققققتوري الققققن  "أن أققققرت حققققني املسقققق ن حرمققققة ضقققمان
 وتعققدد القققيم كونيققة  مقن انطالقققا مقارنققة بتجققارب واستوناسقا دوليققة لعهققود ت ريسقا

   1966 لسقققنة والسياسقققية املدنيقققة لميحققققوق القققدوي العهقققد نققق  ا  احلعقققارات
 اقري أو تعسقىي ةقو عميق  أقق   أي تعقري  جيقوز ال أنقأ عميق  منقأ 17 املادة

 محققالت ألي وال مراسققالتأ أو بيتققأ أو أسققرتأ أو  صوصققياتأ   لتققد ل قققانوين 
 العقققاملي اخعقققالن مققن 12 الىصقققل نققق  مققاك  مسعتقققأ. أو أقققرفأ متققس قانونيقققة اققري

 اواصققققة حياتققققأ   التققققد ل عققققدم   احلقققق  أققققق  ل ققققل أن اخنسققققان حلقققققوق
 فقققرد كقققل  ويتمتقققع ومسعتقققأ. أقققرفأ عميققق  االعتقققداء أو ومراسقققالتأ ومسققق نأ وعائميتقققأ
 وانتهق  احلريقة" سقتنعدم السر هذا وبدون املمارسات هذه ضد القانونية ابحلماية

   الواجبقة العقماانت احقرتام لعدم نتيجة والتىتي  املدامهة إجراءات بطالن إىل
 املس ن. حرمة

 سققققبتمرب 28   املؤر ققققة بقرمباليققققة االبتدائيققققة ابحمل مققققة العموميققققة النيابققققة عميبققققات •
 يعققدّ  التعققذيو أنّ  مققراء "ال أنققأ اعتققربت حققني بركققات" "فيصققل قعققية   2016

 اخنسقان حلققوق القدوي لميققانون عبققا اخنسقان حلققوق اجلسقيمة االنتهاكات من
 التونسية الدولة قبل من عمييها املصادق واخقمييمية الدولية واالتىاقيات عام بوجأ
 حلققققوق العققاملي اخعقققالن مققن واوامسقققة الثالثققة املقققادتني  لقق  مقققن  ققات  بوجققأ

 الققققدوي العهققققد مققققن السققققابعة واملققققادة  1948 ديسققققمرب 10   املققققؤر  اخنسققققان
 حلققوق اخفريققي امليثاق من 5 والىصل )...( والسياسية املدنية ابحلقوق اوات
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 املتحققدة األمقم اتىاقيقة عميق  التونسققية الدولقة مصقادقة أنّ  ممقاراة وال اخنسقان)...(
 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاممية ضروب من واريه التعذيو ملناهعة
 1988 جويمييقققة 11   املقققؤر  1988 لسققنة 79 عقققدد القققانون  وجقققو املهينققة
 مبقققدأ مل انقققة وإققققرارا التعقققذيو مل افحقققة الدوليقققة السياسقققة   منهقققا اخنراعقققا يعتقققرب
 القققدوي العققام النعققام هتققم الققي األساسققية املبققادئ كنحققد  لميتعققذيو املطميقق  احلعققر

 يقبقل ال الذي اخنسان حلقوق الثابت اجلوهر ضمن تندر    مرة دولية وكقاعدة
 املعاهققدات" لقققانون فيينققا اتىاقيققة مققن 54 املققادة ألح ققام عبقققا  اسققتثناءات أي
ققة الرجعققي ابألثققر مقققرة  لميتعققذيو تعققر  بركققات فيصققل اهلالقق  وأن التعققذيو جلًر
قققة أن راققم  اجلزائقققي الققققانون بعقققد فيقققأ يققدر  مل اتريقققخ  1991 سقققنة حقققدثت اجلًر
ة تمي   .1998 سنة إال  ل  يتم ومل اجلًر

 مت فقققد اخنسققان  حقققوق معاهققدات   القعققاة وت ققوين لتحسققيس املتقققذة التققدابري أمققا -25
 ختصصقققية ت وينيققة ودورات وتطبيقهققا املعاهققدات حققول املباأققرين لميقعققاة دراسققية بققدورات القيققام

 نيابققة قعققاة بققني قققا  125 مشميققت واالجتققار التهريققو ملناهعققة الدوليققة املعققايري جمققال   لىائققدهتم
 28و (2018-2015) القعقققائيني املميحققققني ومجيقققع اجلمهوريقققة تقققراب ب امقققل وحتقيققق  عموميقققة
 العموميققققة والنيابققققة األسققققرة لقعققققاة دورات وعققققدة ابألأقققققات االجتققققار مناهعققققة   مرجققققع قعققققاة

 (.2 )مميح  الغر    االبتدائية احملاكم ب افة املرأة ضد العنف بقعااي امل ميىني
 اخنسققققان حقققققوق مققققادة لتققققدريس مت امققققل بققققرانم  إبرسققققاء الققققوعين الققققدفا. وزارة قامققققت -26

 الت ققققوين مراحققققل كامققققل   ققققالل العسقققق رية واملققققدار  األكادًيققققات   اخنسققققاين الققققدوي والقققققانون
 عميق  العسق ريني تقد الت أثنقاء الدوليقة املواثيق  واحقرتام اخنسقان حلققوق ال ونيقة املبادئ لرتسيخ
  قققالل مقققن القققوعين القققدفا.  عهقققد واملدنيّقققة العسققق رية القيقققادات كبقققار  ت قققوين تتقققوىل كمقققا  امليقققدان.
   الققوزارة عقن املمثميقني عديقد مشققاركة عميق  فعقال اخنسقان. حقققوق مقادة تتعقمن دراسقية دورات
 اجملال.   والدولية الوعنية والدرو  والدورات الندوات

 األح قققام تقققد ل أنقققأ الدسقققتور اقتعققق  فققققد  الدسقققتورية احمل مقققة برتكيقققز يتعميققق  فيمقققا أمقققا -27
 ُأحققدثت احلققني  لقق  وإىل هلققا. تركيبققة أول أععققاء تعيققني اسققت مال عنققد التنىيققذ حيققز هبققا املتعميقققة
 17 وأصققدرت (22)2014 لسققنة 14 عققدد ابلقققانون القققوانني مشققاريع دسققتورية ملراقبققة وقتيققة هيوققة
 .(23)2018 أكتوبر ااية إىل قرار
 أهنقققا عميققق  (24)الدسقققتورية احمل مقققة بتنعقققيم املتعميققق  2015 لسقققنة 50 عقققدد الققققانون نققق  -28

 لميقعقاء األعميق  واجملميس الشعو نواب جمميس من تباعا منهم 4 كل  يعنّي  ععوا  12 من ترتكو
 البقيققة انتقققاب عمييققأ وتعققذر واحققدة ععققوة الشققعو نققواب جمميققس انتقققو وقققد اجلمهوريققة. ورئققيس
  الثميثني. ااميبية عمي  احلصول لعدم

__________ 
ملراقبقة دسقتورية مشقاريع  يتعميق  ابهليوقة الوقتيقة 2014أفريقل  18مقؤر     2014لسقنة  14انون أساسقي عقدد قق (22)

-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2014-14-du-18-04-2001-jort-2014 انعقققققققققققر  الققققققققققققوانني

032__201403200014 . 
 . https://legislation-securite.tn/arملوقع  جو.الر  (23)
انعققققققر   يتعميقققققق  ابحمل مققققققة الدسققققققتورية 2015ديسققققققمرب  3مققققققؤر     2015لسققققققنة  50قققققققانون أساسققققققي عققققققدد  (24)

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2015501.pdf . 

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2014-14-du-18-04-2001-jort-2014-032__201403200014
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2014-14-du-18-04-2001-jort-2014-032__201403200014
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2014-14-du-18-04-2001-jort-2014-032__201403200014
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2014-14-du-18-04-2001-jort-2014-032__201403200014
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2014-14-du-18-04-2001-jort-2014-032__201403200014
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2014-14-du-18-04-2001-jort-2014-032__201403200014
https://legislation-securite.tn/ar
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2015501.pdf
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 ابريقس  ومبقادئ الدسقتور مع متطابقة اخنسان حلقوق وعنية مؤسسة لرتكيز ابلنسبة أما -29
 االعقققرا  خمتميقققف مقققع وجهويقققة وعنيقققة استشقققارات بعقققد اخنسقققان حققققوق هيوقققة ققققانون صقققدر فققققد

 اخنسقان حققوق احرتام مراقبة   ابألسا  تتمثل موسعة ومهام بصالحيات اهليوة وتتمتع املعنية.
 التحقيققققققات وإجقققققراء اجملقققققال   االنتهاكقققققات حقققققاالت كقققققل  ورصقققققد وتطويرهقققققا وتعزيزهقققققا ومحايتهقققققا

 كقققل  وحيجقققر ملعاجلتهقققا. القانونيقققة والتقققدابري اخجقققراءات مجيقققع واختقققا  بشقققنهنا العقققرورية والتحقققرايت
 أعماهلا. سري   كانت  جهة أية من تد ل
 نقواب جمميقس مقن النتققاهبم ابالسقتقاللية ويتمتعقون التام التىر  اهليوة أععاء   ويشرتط -30

   ات. أتجري نعام وهلم والقانون لميدستور وفقا مهامهم ملمارسة وابحلصانة الشعو
 74 عقققدد الققققانون مقققن الرابقققع لميىصقققل وفققققا واملاليقققة اخداريقققة ابالسقققتقاللية اهليوقققة تتمتقققع -31
 وتُنىققذها الشققعو نققواب جمميققس أمققام وتُناقشققها تُعققدها مسققتقمية ميزانيققة هلققا وترصققد .2018 لسققنة

  مسبقة. مراقبة دون ابستقاللية
  جميقققس االنتقابيقققة الميجنقققة رئقققيس بققققرار اهليوقققة جمميقققس لععقققوية الرتأقققحات ابب فقققتح مت -32
 .2019 فيىري 15   الشعو نواب

 (26ي 14ي 9ي 7ي 6ي 3 )املوا  االنتقالية العرالة -2 
 كشققف    االنتقاليققة العدالققة جمققاالت 2013 لسققنة 53 عققدد األساسققي القققانون ضققبط -33

 املؤسسققققات. وإصققققالط االعتبققققار ورد العققققرر وجققققرب واحملاسققققبة واملسققققاءلة الققققذاكرة وحىقققق  احلقيقققققة
 املسار.  ل  تنىيذ حسن ملتابعة وال رامة احلقيقة هيوة وأحد 

 31   النهقائي تقريرهقا وققدمت عهقدهتا. فقرتة  قالل األنشقطة مقن العديقد اهليوقة نىذت -34
 االنشقققطة أهقققم ومقققن القققثال . ولميرائسقققات (25)املقققذكور لققققانونا ملقتعقققيات وفققققا 2018 ديسقققمرب
 املنجزة:

  االعتبار ورد العرر جرب جمال   •

 تميققي وتقدابري خجقراءات احملقدد والتقصقي البحق  دليقل عميق 2016 سقنة اهليوة صادقت -35
 مميىقا 62,720 اآلجقال ا تتقام حقني إىل املودعقة املميىقات عقدد بميق  وققد فيهقا. والتحقيق  املميىات
 الزمنيقة احلققو خمتميقف واطقت العقحية" "املنطققة املميىقات هقذه ومشميت ومجاعات. أفراد هبا تقدم

 مقققن اخعقققالم وسقققائل   عمينيقققة مسقققا. جميسقققة 14 ببققق  قامقققت كمقققا  اهليوقققة. عهقققدة ضقققمن احملقققّددة
 سرية. جميسات 49,654 بعدد وتعهدت 2018و 2017 سني  الل جميسات 9 بينها

 االقتصققققادية حلقققققوق انتهققققا  16105 بققققق األوي الىققققرز عممييققققة بعققققد املميىققققات عققققدد قُققققدر -36
 جسيما انتهاكا 14984 بينها من وسياسية مدنية حلقوق انتها  38488و والثقافية واالجتماعية

 اخنسان. حلقوق
 املقققرأة وزارات مقققن مقّدمقققة  قققدمات ضقققمت عاجقققل تقققد ل مطميقققو 13586 معاجلقققة متقققت -37

 وحقققدة عمققل فققرتة كامققل  و قققالل والّصققحة. االجتماعيققة والشققؤون السقققن وكبققار والطىولققة واألسققرة

__________ 
 . http://www.ivd.tn/rapport/doc/1.pdf انعر (25)

http://www.ivd.tn/rapport/doc/1.pdf
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 مجمييقققة بقيّقققة العقققحااي لىائقققدة تقققد ل قققرار 537 اهليوقققة أصقققدرت العاجقققل  والتقققد ل الىوريقققة العنايققة
 دينار. ممييون 3,3 تناهز

  املصاحلة جمال   •

 ملعققققايري احملققققدد واملصققققاحلة التح ققققيم إجققققراءات دليققققل عميقققق  2015 سققققنة اهليوققققة صققققادقت -38
 الققربانم  حققول الوعنيققة االستشققارة توصققيات عميقق  وبنققاء لميقققانون تطبيقققا أصققدرت  كمققا  املصققاحلة.
 ( 2017 ديسقمرب - )مقار  اخنسقان حققوق انتهاكقات لعقحااي االعتبار ورد العرر جلرب الشامل
 جقققرب  عقققايري املتعميققق  2018 مقققاي 29   املقققؤر  2018 لسقققنة 11 عقققدد العقققام اخعقققاري الققققرار
 ضقققققحااي لتعقققققوي  فرديقققققة ققققققرارات   قائمقققققات 10 لقققققذل  تبعقققققا واختقققققذت االعتبقققققار. ورد العقققققرر

  (26)2019 فيىري   االنتهاكات
 حمل مقققة األول القققرئيس مقققن التنىيذيقققة ابلصقققيغة حت يميقققة ققققرارات مخسقققة إكسقققاء مت كمقققا -39

 التح ققيم  ليققة عققرب اخنسققان حقققوق انتهاكققات ضققحااي وضققعية بتسققوية متعميقققة بتققونس االسققتونا 
 .2018 جويميية 13 بتاريخ اهليوة بال  حسو واملصاحلة

 الذاكرة وحى  املؤسسات واصالط احلقيقة كشف  جمال   •
 العدالقققة أرأقققيف حلىققق   اصقققة مؤسسقققة إحقققدا  ضقققرورة حقققول مميتقيقققات اهليوقققة نعمقققت -40

 االنتهاكات. ارت اب إعادة ملنع الدولة مؤسسات إصالط وحول االنتقالية
   واحملاسبة املساءلة جمال   •

 اهليوقات إىل واحملاسقبة املسقاءلة ا تصقات السقابع فصقميأ   االنتقاليقة العدالقة قانون عهد -41
 وبنققزرت )تققونس االنتقاليققة العدالققة   خمتصققة دائققرة 13 تركيققز ومت واخداريققة. القعققائية والسققميطات

 والققققريوان وال قققا  والقصقققرين وقىصقققة ومقققدنني وققققابس بوزيقققد وسقققيدي وصقققىاقس وسوسقققة وانبقققل
 العمققققد )كالقتقققل اخنسققققان حلققققوق اجلسققققيمة االنتهاكقققات   مميققققف 25ق بققققق وتعهقققدت واملنسقققتري(
  (.3 )مميح  األوىل جميساهتا و  النشر بساط عمي  تزال ال وهي القسري( واال تىاء والتعذيو
 2018 مار    الشعو نواب جمميس قرار عمي  التعميي 
 68وقققرر عققدم التمديقد   عهققدة اهليوققة بتصققويت  2018عققد اجملميققس جميسققة عامقة   مققار   -42
 االساسقي الققانون من 18 لميىصل وفقا  ل  إثر اعماهلا اهليوة وواصميت انئبني. وابحتىام انئو
 تققرر القي الوحيدة أهنا معتربة املقتصة لميدوائر القعااي من العديد إبحالة 2013 لسنة 53 عدد

 مقن لتم ينقأ بقذل  الشقعو نقواب جمميقس إبعقالم ت تىقي وأهنا معميل قرار  وجو التمديد جدو 
  مهامها. من انتهائها عند الالزمة والتدابري االحتياعات وأ ذ توصياهتا   لمينعر جلنة تش يل
 احلقيقققة هيوققة جمميققس قققرار بتوقيققف اخ ن اسققتعجاي  ح ققم   اخداريققة  احمل مققة قققّررت -43

 وإجققققراءات اوتاميققققة األعمققققال إجققققراءات بعققققبط املتعميقققق  2018 جويمييققققة 3   املققققؤر  وال رامققققة
 حققني إىل أ ققر   جهققات إىل اهليوققة أصققوالت وإحالققة التسققمييم إجققراءات خبصققوت جزئيققا التصققىية
 العقاريققة والشققؤون الدولققة أمققال  وزيققر قبققل مققن اهليوققة عميقق  وردت الققي مييةاألصقق الققدعو    البققت
 . 2019 جانىي 2 بتاريخ
__________ 

 . http://www.ivd.tn اهليوة ملوقع الرجو. (26)

http://www.ivd.tn/
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 مقن اريهقا دون التصقىية  أعمقال اهليوقة تواصل أبن احمل مة أ نت فقد احل م ن  ووف  -44
 األصققميية األعمققال ضققمن تنققدر  إجققراءات أبيققة تقققوم وأال  2019 مققاي 31 اايققة إىل األعمققال 

 االنتقالية. العدالة قانون عمييها ن  الي لميهيوة

 (26ي 25ي 14 )املوا  الفسا   كافحة -3 
 الىسقاد مل افحقة األمميقة املعاهقدة مقع تقتالءم الققوانني مقن مجميقة صقدرت لميدستور  تنىيذا -45

 احلوكمققققة تركيققققز جمققققال   و اصققققة املسققققتدامة التنميققققة ألهققققدا  16.6و 16.5 املؤأققققرات وتراعققققي
  : وتتمثل املستوايت مجيع   الشىافية وإرساء الىساد وم افحة الرأيدة

 (27)لميمعميومققة النىققا    ابحلقق  املتعميقق  2016 لسققنة 22 عققدد األساسققي القققانون •
 النىقققا  هيوقققة إحقققدا   وجبقققأ ومت 2017 أفريقققل   التطبيققق  حيقققز د قققل والقققذي

 مقن أععقاءها انتققاب إثقر 2017  قالل مهامها   اهليوة انطميقت  لميمعميومة.
 بقرابققة تعهققدت وقققد الالزمققة. املققوارد مققن مت ينهققا ومت .الشققعو نققواب جمميققس قبققل
  قرار. 200 من أكثر وأصدرت مميف 500

 القعققققققائي ابلقطققققققو املتعميقققققق  (28)2016 لسققققققنة 77 عققققققدد األساسققققققي القققققققانون •
 والتتبقققع ابلبحققق  وخيقققت  بتقققونس االسقققتونا  د مقققة بقققدائرة واملقققاي االقتصقققادي
 هبققا املرتبطققة اجلققرائم و  املتشققعبة واملاليققة االقتصققادية اجلققرائم   واحل ققم والتحقيقق 
 حتقيققققق  قاضقققققي 11 تسقققققمية ومتقققققت تونا .واالسققققق االبتقققققدائي الطقققققورين   و لققققق 

 احل ميقققققة وابلقققققدوائر االهتقققققام بقققققدائرة وقعقققققاة اجلمهوريقققققة لوكيقققققل أول ومسقققققاعدين
 اجلقققققققرائم   البحققققققق  تقنيقققققققات   وتقققققققدريبهم واالسقققققققتونا  االبتقققققققدائي ابلطقققققققورين
 دقققور إدرا  وققققع كمقققا  اواصقققة. التحقققري وعقققرق القعقققائي والتعقققاون االقتصقققادية
 لميقعقاء األعميق  املعهد   لميقعاة األساسي الت وين م بران   الىساد م افحة

 اجملال. هذا   القعاء كافة  ت وين يعمن  ا
 والصققر  الديوانققة وجققرائم األمققوال اسققل جققرائم   القعققااي مققن ابلعديققد القطققو تعهققد -46

 صققىتأ عمققومي موظققف واسققتغالل واالرتشققاء واألرأققاء العموميققة األمققوال عميقق  واالسققتيالء واجلبايققة
 (.4 )مميح  ابخدارة لإلضرار أو لغريه أو لنىسأ هلا وجأ ال فائدة لتحقي  الرتاتيو ىةوخمال

 ومحايقة الىسقاد عقن ابخبقال  املتعميق  2017 لسقنة 10 عقدد األساسي القانون  •
 مطالقو   لميبت احل ومة ورائسة اهليوة بني مشرتكة جلنة أحد  الذي املبميغني:

ققققرارات  8مطالقققو منهقققا  9احلمايقققة وتسقققوية وضقققعية املبميغقققني عقققن الىسقققاد القققي بميغقققت 
 75  2017إبسقققناد احلمايقققة. ومنقققذ د قققول الققققانون حيقققز النىقققا   تميققققت اهليوقققة سقققنة 

 التن يققققل اجققققل مققققن جزائيققققة دعققققاو  5 إبحالققققة قامققققت كمققققا  احلمايققققة.   مطميبققققا
  بميغني.

__________ 
انعققر   يتعميقق  ابحلقق    النىققا  إىل املعميومققة 2016مققار   24مققؤر     2016لسققنة  22قققانون أساسققي عققدد  (27)

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-

026__2016026000221 . 
انعققققر   يتعميّقققق  ابلقطققققو القعققققائي االقتصققققادي واملققققاي 2016ديسققققمرب  6مققققؤر     77قققققانون أساسققققي عققققدد  (28)

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-77-du----jort-2016-104__2016104000771 . 

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-026__2016026000221
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-026__2016026000221
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-026__2016026000221
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-026__2016026000221
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-026__2016026000221
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-026__2016026000221
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-77-du----jort-2016-104__2016104000771
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 الرأققققققيدة احلوكمقققققة هبيوقققققة املتعميققققق  2017 لسققققققنة 59 عقققققدد األساسقققققي الققققققانون •
 هققذا ضققمن التسققعة. جمميسققها أععققاء انتقققاب حاليققا يققتم الققي ادالىسقق وم افحققة
 ابالسقتقاللية اهليوقة تتمتقع الدسقتورية لميهيوقات املشقرتكة األح ام والقانون القانون
  مستقمية. ميزانية هلا ورصد واملالية اخدارية

 (.5 )مميح  مهامها ملمارسة واملادية البشرية ابملوارد احلالية اهليوة تتمتع -47
 و  افحقة واملصقاحل ابمل اسقو ابلتصريح املتعمي  2018 لسنة 46 عدد القانون •

 لميتصققريح ال رتونيققة منصققة اهليوققة وضققعت املصققاحل: وتعققارب املشققرو. اققري اخثققراء
 بعقققققد عقققققن تصقققققريح 53729 بينهقققققا مقققققن تصقققققرحيا 75837 وتميققققققت بعقققققد عقققققن
 .(29)ورقي تصريح 10756و

  .2019 أفريل 16 يخبتار  عمييأ املصادق احملاسبات حمل مة األساسي القانون •

 اصدار: مت ترتيبيا -48
 وضققققبط احلوكمققققة خبققققالاي املتعميقققق  2016 لسققققنة 1158 عققققدد احل ققققومي األمققققر •

 السقققهر   أساسقققا مهامهقققا وتققربز القققوزارات. مععقققم   تركيزهقققا ومت (30)مشققموالهتا
 وضققققع   واملسققققامهة الىسققققاد مققققن والوقايققققة احلوكمققققة مبققققادئ تطبيقققق  حسققققن عميقققق 

 احلوكمققققة لت ققققريس العمققققل و طققققط والقطاعيققققة الوعنيققققة يجياتواالسققققرتات الققققربام 
 تتعهققد كمققا  بتقييمهققا. والقيققام تنىيققذها حسققن عميقق  والسققهر الىسققاد مققن والوقايققة
 ومآهلقققا أقققنهنا   اختقققذ فيمقققا الىسقققاد مميىقققات ومتابعقققة ومتابعتهقققا التبمييققق  حبقققاالت

 ية رقاب مهمة موضو. أو تدقي  دل هي الي تمي  سواء حوهلا  واخحصائيات

املتعميقققق  بتنقققققيح وإمتققققام األمققققر عققققدد  2018لسققققنة  416األمققققر احل ققققومي عققققدد  •
 .املتعمي  بتنعيم الصىقات العمومية 2014لسنة  1039

 (31)وعنيقققة اسقققرتاتيجية الىسقققاد مل افحقققة الوعنيقققة اهليوقققة أعقققدت العمميقققي  املسقققتو  وعميققق  -49
 بينها: من وأهدا  ااايت تتعمن

 الدولققققة جهققققود   األساسققققي املققققواعن ودور الىاعميققققة اجملتمعيققققة املشققققاركة تشققققجيع •
 .الىساد وم افحة الرأيدة احلوكمة إرساء إىل الرامية

   والتصقر  العمقومي املرفق  تنعيم جمال   املعميومة إىل والنىا  الشىافية حتسني •
 .العمومية والنىقات املوارد

__________ 
 . www.inlucc.tnملوقع اهليوة  الرجو. (29)
يتعميققق  إبحقققدا   قققالاي احلوكمقققة وضقققبط  2016أوت  12مقققؤر     2016لسقققنة  1158أمقققر ح قققومي عقققدد  (30)

-http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-numانعققققققققققر   مشققققققققققموالهتا

2016-1158-du-12-08-2016-jort-2016-074__20160740115832 . 
-http://www.undp  انعقققققققر 2020-2016االسقققققققرتاتيجية الوعنيقققققققة لميحوكمقققققققة الرأقققققققيدة وم افحقققققققة الىسقققققققاد  (31)

aciac.org/publications/ac/compendium/tunisia/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2016-

2020.pdf . 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018A/038/Ta20184163.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018A/038/Ta20184163.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018A/038/Ta20184163.pdf
http://www.inlucc.tn/
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2016-1158-du-12-08-2016-jort-2016-074__20160740115832
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2016-1158-du-12-08-2016-jort-2016-074__20160740115832
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2016-1158-du-12-08-2016-jort-2016-074__20160740115832
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2016-1158-du-12-08-2016-jort-2016-074__20160740115832
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2016-1158-du-12-08-2016-jort-2016-074__20160740115832
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2016-1158-du-12-08-2016-jort-2016-074__20160740115832
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/tunisia/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2016-2020.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/tunisia/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2016-2020.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/tunisia/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2016-2020.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/tunisia/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2016-2020.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/tunisia/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2016-2020.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/tunisia/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2016-2020.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/tunisia/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2016-2020.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/tunisia/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2016-2020.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/tunisia/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2016-2020.pdf
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 املسقاواة ولعقمان العققاب مقن اخفقالت دون لميحيميولة واملسؤولية املساءلة تدعيم •
 .متييز دون القانون أمام املواعنني مجيع بني

 :يميي ما (32)2017 السنوي لتقريرها وفقا اهليوة تميقت -50
 مميىا 245 إحالة ومتت ا تصاصاهتا ضمن تندر  5223 منها عريعة 9189 •

  القعاء. عمي 
 لديها. مودعة مميىات مآل ومتابعة إرأادات عميو 2229 •

 مل افحقققة الوعنيقققة واهليوقققة العقققدل ووزارة القعقققاء بقققني والتنسقققي  التعقققاون  ليقققات نطقققاق   -51
 الققي املققاي الىسققاد قعققااي بعققةملتا م تققو إبحققدا  اجلزائيققة لميشققؤون العامققة اخدارة قامققت الىسققاد 
 اجلمهورية. داكم ب افة القعاء عمي  اهليوة حتيميها
 الواردة اخحاالت لتعمني  ات دفرت ختصي  فتم القعائي  القطو مستو  عمي  أما -52
 .استىسار أي عميو عند لميهيوة متاط دفرت وهو فيها والبح  ومتابعتها اهليوة من
 اهليوققققة مققققع أققققراكة اتىاقيققققات العموميققققة املؤسسققققات مققققن والعديققققد الققققوزارات جققققل أبرمققققت -53
 القققدفا. وزارة اقققرار عميققق  احلوكمقققة  قققالاي عمقققل لتقققدعيم دا مييقققة مقققذكرات منهقققا العديقققد أصقققدرتو 

 اهليوققة بالاققات بتميقققي خمققت ّ  إداري كهي ققل  املسققميحة لميقققوات العامققة التىقديققة كميىققت  الققي الققوعين
 فساد. بشبهات املتعميقة
 العموميققققة واملسقققاءلة الرأقققيدة احلوكمقققة تقققدعيم مشقققرو.   الدا مييقققة وزارة رعقققتاخن كمقققا -54

 حاليقققا تعقققدّ  وهقققي القققدوي. لميتعقققاون ال وريقققة والوكالقققة اخمنقققائي املتحقققدة األمقققم بقققرانم  مقققع ابلتعقققاون
 لشقققرعة اجلديقققدة املقاربققة جتربقققة إعققار   النمو جيقققة ابملراكقققز الققدا ميي األمقققن قققوات سقققميو  مدونققة
  الىساد. وم افحة الرأيدة احلوكمة مبادئ مع مءيتال  ا اجلوار
 فهو االداري  اجملال   ابملصاحلة املتعمي  (33)2017 لسنة 62 عدد القانون عمي  تعمييقا -55
 بتنىيققذ قققاموا الققذين العمققوميني املققوظىني عميقق  القتصققاره االنتقاليققة العدالققة مسققار مققع متمققا  يعتققرب

 ارت بوها. الي االعمال جراء مادية منىعة عمي  حصوهلم دون رؤسائهم تعمييمات

 (26ي 20ي 3ي 2 )املوا  يالنساء الرجال بني ياملسايا  التمييز عرم -4 
 مبققدأ وت ققر  أأقق الأ جبميققع التمييققز متنققع الققي األح ققام مققن مجميققة عميقق  الدسققتور نقق  -56

 املقواعنني مجيقع بقني واجبقاتوال احلققوق   املسقاواة تعقمن الدولقة ان توعوتأ   جاء فقد املساواة
 احليقققاد مبقققادئ وفققق  وتعمقققل تقققنعم العموميقققة اخدارة ابن وأققققر اجلهقققات. بقققني والعقققدل واملواعنقققات
 أمققام سقواء وهقم والواجبقات احلققوق   متسقاوون واملواعنقات املقواعنني وأن (15 )فصقل واملسقاواة
 حتمقل   واملقرأة الرجقل بقني الىقرت افؤت ق تعقمن الدولة وأن (21 )الىصل متييز اري من القانون
 اجملقالس   والرجقل املقرأة بقني التناصقف حتقيق  إىل وتسقع  اجملقاالت مجيقع و  املسقؤوليات خمتميف
__________ 

 . /http://www.inlucc.tnملوقع اهليوة  الرجو. (32)
انعققر   يتعميقق  ابملصققاحلة   اجملققال اخداري 2017أكتققوبر  24مققؤر     2017لسققنة  62قانققققون أساسققي عققدد  (33)

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-62-du-24-10-2017-jort-2017-

085__2017085000621 . 

http://www.inlucc.tn/
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-62-du-24-10-2017-jort-2017-085__2017085000621
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-62-du-24-10-2017-jort-2017-085__2017085000621
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-62-du-24-10-2017-jort-2017-085__2017085000621
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-62-du-24-10-2017-jort-2017-085__2017085000621
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-62-du-24-10-2017-jort-2017-085__2017085000621
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-62-du-24-10-2017-jort-2017-085__2017085000621
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 متييقز دون األعىقال ل قل احلمايقة أنقوا. مجيع توفري الدولة عمي  حيمل كما  (.46 )الىصل املنتقبة
   احلققق  ويعقققمن (48 صقققل)الى متييقققز كقققل  مقققن اخعاققققة  وي األأققققات ومحايقققة (47 )الىصقققل
  (.102 )الىصل القعاء أمام واملساواة معقول اجل   عادلة داكمة
 حتقيق  عميق  الدولقة "تسقع  نق  حيق  اخجيقاي التمييقز مبقدأ 12 الىصل   كر   كما -57

 واعتمقادا التنميقة مؤأقرات اىل اسقتنادا اجلهقات بقني والتقوازن املستدامة والتنمية االجتماعية العدالة
 الدًقراعيقة  ليقات تعتمقد احملمييقة اجلماعقات أن 139 ابلىصقل وجقاء اخجيقاي". التمييقز مبدا عمي 

  والواجبات. احلقوق   تساو من تعنيأ  ا التشاركية
  الءمتهققققا يسققققمح  ققققا الوعنيققققة القققققوانني مراجعققققة حاليققققا يققققتم املقتعققققيات لتميقققق  تطبيقققققا -58

 )انعقققر لميغقققر  احملدثقققة القيقققادة جلنقققة  قققالل مقققن عمييهقققا دقاملصقققا الدوليقققة وابملعاهقققدات ابلدسقققتور
 مجيققع مل افحققة فرعيققة جلنققة االنسققان حقققوق هيوققة القققانون مققن 41 الىصققل وأحققد  (.14 الىقققرة
 التمييز. اأ ال
 واملساواة: التمييز لعدم امل رسة النصوت أهم من -59

 بقققني الىقققرت وت قققافؤ املسقققاواة مراعقققاة عميققق  نصقققت القققي احملمييقققة اجلماعقققات جمميقققة •
 اجلنسني

 (34)2019 لسقققنة 15 عقققدد االساسقققي الققققانون مقققن 18 الىصقققل مقققن 4 الىققققرة •
 املسقاواة تعمن ومؤأرات اهدا  وفقا اعدادها عمي  ن  الذي ابمليزانية املتعمي 
 متييز. دون اجملتمع فوات كافة  بني وعموما والرجال النساء بني الىرت وت افؤ

 والققذي 1975 لسققنة 40 عققدد انونلميققق املققنقح 2015 لسققنة 46 عققدد القققانون •
 لألبنققاء فيققأ والرت ققي  السققىر واثئقق  اسققتقرا  صققالحية الوالققدين مققن ل ققل ًققنح
  األب. عمي  ح را كان  الذي القصر

 عقققدم عميققق  تنصقققان الشقققغل وجمميقققة العموميقققة لميوظيىقققة االساسقققي الققققانون فقققان ولميتقققذكري  -60
 مققققن 40 الىصققققل مقتعققققيات مقققع يققققتالءم ا قققق واوققققات العقققام القطققققاعني   اجلنسققققني بققققني التمييقققز
  واالنصا (. ال ىاءة أسا  )عمي  الدستور

 املققرأة بققني الىققرت وت ققافؤ لميمسققاواة النعققراء جمميققس أحققد  املؤسسققايت  املسققتو  وعميقق  -61
 عميقق  لميقعققاء وامليزانيققة والربجمققة التقطققيط   االجتمققاعي النققو. مقاربققة إدمققا  هبققد  (35)والرجققل
  والواجبات. احلقوق   بينهما املساواة وحتقي  والرجل املرأة بني التمييز أأ ال مجيع
 لميىقققققرتة االجتمقققققاعي النقققققو. ملنسسقققققة الوعنيقققققة اوطقققققة 2018 جقققققوان   تقققققونس وتبنقققققت -62

 اجملققاالت خمتميققف   وامليزانيققات والربجمققة التقطققيط   املقاربققة هققذه إدرا  هبققد  2016-2020
 املسقتدامة لميتنميقة اوقامس واهلقد  2020-2016 التنميقة طقطخم تعقمنأ ما مع متاأيا التنموية
   .5.1 املؤأر و اصة
__________ 

انعققر   يتعميقق  ابلقققانون األساسققي لميميزانيققة 2019فيىققري  13مققؤر     2019لسققنة  15قققانون أساسققي عققدد  (34)
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019-15-du----jort-2019-015__2019015000151 . 

يتعميققق  إبحقققدا  جمميقققس النعقققراء لميمسقققاواة  2016مقققاي  25مقققؤر     2016لسقققنة  626أمقققر ح قققومي عقققدد  (35)
 . https://legislation-securite.tn/ar/node/45818انعر   وت افؤ الىرت بني املرأة والرجل

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019-15-du----jort-2019-015__2019015000151
https://legislation-securite.tn/ar/node/45818
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 الرائسققققي االمققققر  قتعقققق  واملسققققاواة الىرديققققة احلققققرايت جلنققققة احققققدا  إىل اخأققققارة وجتققققدر -63
 اخصققالحات خبصققوت مقرتحاهتققا لتقققدمي 2017 أوت 13   املققؤر  2017 لسققنة 111 عققدد

   تقريرهقا الميجنقة وققدمت الدوليقة. ولميمعقايري لميدسقتور استنادا واملساواة يةالىرد ابحلرايت املرتبطة
 وعين. نقا  دل اآلن هي توصيات عدة يتعمن (36)2018 أوت
  املسقققاواة (37)2014 لسقققنة العمقققومي العقققون وأ القيقققات السقققميو  مدونقققة كرسقققت  وعممييققا -64

 أو القدين أو اجلنسقية أو اجلقنس وأ العقرق أسقا  عميق  متييقز دون العامقة املرافق  سقري حي قم كمبدأ
 مقققن أققق ل أي أو القققوظيىي املركقققز أو الثقققروة أو اجلهقققوي االنتمقققاء أو السياسقققي القققرأي أو املعتققققد
 التمييز. أأ ال

 العنصر  التمييز  ناهضة -1.4 
 لتوصقققيات تنىيقققذا العنصقققري التمييققز أأققق ال مجيقققع عميققق  لميقعققاء ققققانوان تقققونس أصققدرت -65

 اجملقال   األمميقة وابالتىاقيقة قعقائها فققأ بتطور واستوناسا القسري ابال تىاء عنيةامل االممية الميجنة
 كققل  " بققأ يقصققد أنققأ منققأ 2 الىصققل اقتعقق  إ  العنصققري. التمييققز بتعريققف يتعميقق  فيمققا  صوصققا
 األصقققل أو النسقققو أو الميقققون أو العقققرق أسقققا  عميققق  يققققوم تىعقققيل أو تقييقققد أو اسقققتثناء أو تىرققققة
 املصققادق الدوليققة املعاهققدات معققى عميقق  العنصققري التمييققز أأقق ال مققن اققريه أو االثققين أو القققومي
 أو واحلقرايت ابحلققوق التمتقع مقن حرمقان أو عرقميقة أو تعطيل عنأ ينت  أن أننأ من والذي عمييها

  عنصقراي متييقزا يعقد ال .إضقافية وأعبقاء واجبقات حتميقل عنقأ ينقت  أن أو املسقاواة قدم عمي  ممارستها
  لققق  يسقققتهد  أال عميققق  واألجانقققو التونسقققيني بقققني تىعقققيل أو تقييقققد أو اسقققتثناء أو تىرققققة كقققل

  التونسية". لميجمهورية الدولية االلتزامات مراعاة مع معينة جنسية
 محايققة ومعققاهره العنصققري التمييققز أأقق ال مجيققع عميقق  "القعققاء إىل القققانون هققذا يهققد  -66

 وفققققا الواجبقققات وأداء ابحلققققوق التمتقققع   األفقققراد بقققني لميمسقققاواة وحتقيققققا البشقققرية القققذات ل رامقققة
 هققذا ويعققبط .التونسققية اجلمهوريققة قبققل مققن عمييهققا املصققادق الدوليققة واملعاهققدات الدسققتور ألح ققام
 العنصري التمييز ومعاهر أأ ال مجيع من ابلوقاية ال ىيمية والتدابري واآلليات اخجراءات القانون
 مرت بيأ". وزجر ضحاايه ومحاية
 واحلمايققة واالجتماعيققة النىسققية اخحاعققة   احلقق  العنصققري التمييققز لعققحااي  ققول كمققا -67

قققة  العنصقققري التمييقققز وأققققر واملناسقققو. العقققادل القعقققائي التعقققوي  عميققق  واحلصقققول القانونيقققة  كجًر
  احلاالت. بع    تشديد بعرو  وقرهنا مستقمية
 ح قومي امقر مشقرو. اعقداد ويقتم العنصقري التمييقز ملناهعة وعنية جلنة القانون وأحد  -68

 ومتابعقققة جبمقققع أساسقققا الميجنقققة هقققذه وتعقققى تسقققيريها. وعقققرق وبتنعيمهقققا مشقققموالهتا بعقققبط يتعميققق 
 ال ىيققققة العموميققققة والسياسققققات سققققرتاتيجياتاال واقققققرتاط وبتصققققور العالقققققة  ات املعطيققققات خمتميققققف
 التمييز. اأ ال مجيع عمي  ابلقعاء
__________ 

  لميتقرير الرجو. (36)
https://colibe.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/?lang=ar . 

يتعميقق  ابملصقققادقة عميققق  مدونقققة سقققميو  وأ القيقققات  2014أكتقققوبر  3مقققؤر     2014لسقققنة  4030مققر عققققدد أ (37)
-http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2014-4030-du-03انعقققققر   العقققققون العمقققققومي

10-2014-jort-2014-090__2014090040303 . 

https://colibe.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/?lang=ar
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2014-4030-du-03-10-2014-jort-2014-090__2014090040303
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2014-4030-du-03-10-2014-jort-2014-090__2014090040303
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2014-4030-du-03-10-2014-jort-2014-090__2014090040303
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2014-4030-du-03-10-2014-jort-2014-090__2014090040303
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2014-4030-du-03-10-2014-jort-2014-090__2014090040303
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2014-4030-du-03-10-2014-jort-2014-090__2014090040303
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 فإنقققأ  القعقققاء مسقققتو  عميققق  العنصقققري التمييقققز مل افحقققة املتققققذة التقققدابري خبصقققوت أمقققا -69
 اجلنسقققية مققنح مطميقققو أي يققرف  وال العدالقققة. إىل لميولققو  أققق ميأ كققان  مهمقققا متييققز ألي وجققود ال

 لميققانون الىقوري التطبيق  سقياق   أنقأ إىل اخأقارة وجتقدر العنصقري. التمييقز أسا  عمي  التونسية
 عقوبقققة بتسقققمييط بصقققىاقس االبتدائيقققة احمل مقققة عقققن جزائقققي ح قققم صقققدر 2018 لسقققنة 50 عقققدد
ة ارت اهبا بسبو تميميذ أم عمي  سجنية  مدر . ضد الميون أسا  عمي  قائم عنصري متييز جلًر
 صقققريح حعقققر عميققق  يقققن ّ  الدسقققتور مقققن 48 الىصقققل كقققان  إ ا مقققا بتوضقققيح يتعميققق  فيمقققا -70

 ققققانون عميققق  الىصقققل  لققق  حيقققل مل لقققون التمييقققز: م افحقققة ققققانون   اخعاققققة أسقققا  عميققق  لميتمييقققز
 املتعميق  2005 لسقنة 83 عقدد التقوجيهي القانون أبن التذكري يتجأ فإنأ التمييز  مل افحة  ات

 حلمايققة االمميقة االتىاقيقة عميق  تقونس مصقادقة قبقل صقدر ومحقايتهم املعقوقني ابألأققات ابلنهقو 
 املعوقني االأقات بني الىرت ت افؤ "ضمان إىل يهد  وهو اخعاقة.  وي االأقات حقوق
 العمقل ويقتم التمييقز". اأق ال مقن أق ل أي مقن ومحقايتهم هبقم والنهقو  االأققات من واريهم
  وي األأققات حبققوق املعنيقة جنقةالمي وبتوصقيات األمميقة ابالتىاقيقة استوناسا مراجعتأ عمي  حاليا
 األسا .  ل  عمي  لميتمييز الصريح احلعر عمي  ابلتنصي  توصي الي االعاقة
ققة تعميقققت إ ا لميعقوبقة املشققددة االستعققعا  حقاالت بققني مققن حاليقا اخعاقققة وتعتقرب -71  اجلًر

 ابألأقات. ابخجتار أو املرأة ضد ابلعنف أو العنصري ابلتمييز

 التمييز أسباب  ن يغريها العنصرية الكراهية  ناهضة -2.4 
 والنشققر الصققحافة حبريققة املتعميقق  2011 لسققنة 115 عققدد املرسققوم مققن 52 الىصققل نقق  -72
 يدعو من كل  دينار ألىي إىل ألف من وخبطية أعوام ثالثة إىل عام من ابلسجن "يعاقو أنأ عمي 

 بققققني ال راهيققققة إىل املرسققققوم هققققذا مققققن 50 ابلىصققققل املبّينققققة الوسققققائل مققققن وسققققيمية بواسققققطة مباأققققرة
 العدائيققققة الوسققققائل واسققققتعمال التمييققققز عميقققق  ابلتحققققري  و لقققق  السقققق ان أو األداين أو األجنققققا 

 قققققانون مققققن 9 الىصققققل أضققققا  كمققققا  .العنصققققري" التمييققققز عميقققق  قائمققققة أف ققققار نشققققر أو العنققققف أو
 ألقف مقن ماليقة وخبطيقة أعقوام ثالثقة إىل عقام مقن ابلسقجن "يعاققو أنقأ العنصقري التمييقز م افحة

  :التالية األفعال أحد يرت و من كل  العقوبتني هاتني إبحد  أو دينار  ال  ثالثة إىل
  ضقد بقذل  التهديقد أو والعقزل والىصقل والتىرقة والعنف ال راهية عمي  التحري  •

 العنصري التمييز أساسأ أأقات جمموعة أو أق  كل
 ال راهيقققة أو العنصقققري التىقققوق أو العنصقققري التمييقققز عميققق  القائمقققة األف قققار نشقققر •

 .الوسائل من وسيمية أبي العنصرية
 .الوسائل من وسيمية أي عرب العنصري التمييز  مارسات اخأادة •
 أو العنصققققري التمييققققز ومت ققققررة واضققققحة بصققققىة يؤيّققققد تنعققققيم أو جمموعققققة ت ققققوين •

 .فيأ املشاركة أو إليأ االنتماء
 ..." العنصري الطابع  ات التنعيمات أو اجلمعيات أو األنشطة دعم •

 حاليا ويتم التونسي اجلزائي القانون   لميعقوبة تشديد ظر  العنصري التمييز يش ل ال -73
   الدولية. املعايري مع مالءمتها إعار   اجلزائية اجملمية مراجعة
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 املرسقوم مقن 52 ابلىصقل املبينقة اجلقرائم إبحصقائيات  اصقا دفرتا العدل وزارة متس  وال -74
 مقن 14 لميىصقل وفققا األجنا  بني والتباا  ال راهية عمي  ابلتحري  يتعمي   ا وال 115 عدد
 تراعقي بيقاانت قاعقدة وضقع عميق  حاليقا العمقل ويقتم االمقوال اسل ومنع اخرهاب م افحة قانون
  املؤأرات. هذه مثل
قققة توصقققيف توضقققيح ملزيقققد -75 قققة املقققذكور 14 الىصقققل جًر  تنققققيح مت فققققد   اخرهابيقققة ابجلًر

 "يعققد أنققأ عميقق  يققن  منققأ 13 الىصققل أصققبح إ  2019 سققنة االرهققاب   افحققة املتعميقق  القققانون
ققة مرت بقا  ارت ققاب مجققاعي أو فقردي ملشققرو. تنىيقذا كانققت  وسقيمية أبي يتعمققد مقن كققل  إرهابيقة جلًر
  لق  وي قون الققانون هقذا مقن 36 إىل 28 مقن والىصقول 14 الىصقل موضقو. األفعقال من فعل
 منعمققة أو دولققة محققل أو السقق ان بققني الرعققو بقق  إىل سققياقأ    أو عبيعتققأ حب ققم هادفققا  الىعققل
 حالققة   عدائيققة أعمققال   مشققرتكا مرت بققأ ي ققن ومل عالئقهمققا  مققن أمققر أوتققر  فعققل عميقق  دوليققة
قققة تعريققف أتعقققري  زيقققد مسقققح  قققا  مسقققميح". نقققزا. نشققوب  القققركن اأقققرتاط  قققالل مقققن اخرهابيقققة اجلًر
 والتبقاا  ال راهيقة عميق  التحري  فيها  ا 14 ابلىصل املبينة األفعال مجيع   اوات القصدي

 أمقر أوتقر  فعقل عميق  دوليقة منعمقة أو دولقة محقل أو الس ان بني الرعو "ب  وهو األجنا  بني
 عالئقهما". من

 اجلنسي امليل أسا  عل  التمييز  كافحة -3.4 
 خمالىققققة اجلنسققققي امليققققل أسققققا  عميقققق  والتحققققري  وال راهيققققة التمييققققز أأقققق ال مجيققققع تعتققققرب -76

 وعممييققا  امل ىولققة. احلقققوق جبميققع اجلنسققي مققيميهم كققان  مهمققا األأقققات يتمتققع حيقق  لميدسققتور
 احلققوق لتميق  انتهقا  أي ويعقد (.15 فقرة )انعر 2018   االبتدائي ابحل م االستشهاد ً ن
ة. عمييها االعتداء أو  جًر
 ددثقققة جلنقققة قبقققل مقققن املراجعقققة بصقققدد وهقققي اجلزائيقققة اجملميقققة ضقققمن 230 الىصقققل ينقققدر  -77

 برضققا إال الىصققل لققذل  وفقققا الطبيققة الىحققوت تققتم ال كمققا  النهققائي. تقريرهققا بعققد تقققدم مل لميغققر 
قققة. ارت ابقققأ عميققق  قرينقققة تعتقققرب وال ابألمقققر املعقققين   لققق  اجقققراء رفققق  املعقققين لميشقققق  ًو قققن لميجًر

 إرادة احقققرتام الطبيقققة اال القيقققات جملميقققة وفققققا الشقققرعي الطبيقققو عميققق  جيقققو كمقققا  الطقققمل. اال تبقققار
 جزائية. أو أتديبية لعقوابت عرضة كان  وإال الشق 

قققة حقققذ  اقرتحقققت واملسقققاواة الىرديقققة احلقققرايت جلنقققة ل قققون اخأقققارة وتتجقققأ -78  الىصقققل جًر
 النقواب مقن عقدد تققدم كمقا  وعقين. نققا  دقل وهو مالية خبطية السجنية عقوبتها تغيري أو 230
 فيهقا  قا التمييقز أأق ال ل قل منعقا تعقمن (38)الىردية واحلرايت احلقوق  جمية يتعمي  قانون  قرتط
 اجلنسي. امليل عمي  املؤسس
ققة  اصققة خحصققائيات احلققاي الوقققت   وجققود ال -79  احلميققدة األ ققالق عميقق  االعتققداء جبًر
قة احصقائيات وتوجقد (61 فققرة )انعقر اثلثقا 226 الىصقل بتطبيق  يتعمي  فيما  230 الىصقل جلًر

 والعنقققف التحقققر  ادعقققاءات بعقققدد  اصقققة احصقققائيات العقققدل وزارة متسققق  ال كمقققا  .(6 )مميحققق 
  عام. ح  جرائم ت يف أهنا ابعتبار اجلنسية ميوالهتم بسبو األأقات معاممية وسوء

__________ 
 نقققواب جمميققس موققققع انعققر  2018أكتقققوبر  11بتققاريخ  71/2018حتققت عقققدد  -ميقققس نققواب الشقققعو جب مققود. (38)

  .الشعو
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 مشققس مجعيققة   املنقققرعني أحققد فيهققا تعققر  بقعققية الصققدد هققذا   االستشققهاد ًو ققن -80
 بنقاء حتقيققي حبق  فقتح ومت أقصقني عقر  مقن الشقديد العنقف إىل املثمييقني عقن بدفاعها املعروفة
 املعتقديني إيققا  ومت .07/12/2018 بتقاريخ اال باريقة املواققع احقد  عميق  احلادثة تداول عمي 

  التتبع.   حقأ املتعرر سقاطإ رام ابلسجن وداكمتهما

 اجلن  أسا  عل  التمييز عل  القضاء 4.4 
 القزو  "عميق  أنقأ عميق  الشقصقية األحقوال جمميقة مقن 23 الىصل من الرابعة الىقرة نصت -81

 مشققموالت نطقاق   وحققاهلم حالقأ قققدر عميق  واألبنققاء الزوجقة عميقق  ينىق  أن العائميققة رئقيس بصقىتأ
 صققىة فققإن وابلتققاي مققال" هلققا كققان  إن األسققرة عميقق  اخنىققاق   تسققاهم أن الزوجققة وعميقق  النىقققة.
 عميق  العمقل حاليقا ويقتم ابخنىقاق يتعميق  فيمقا سو  التونسي القانون   أثرا هلا ليس العائمية رئيس
  الدولية. واملعايري الدستور مع الشقصية االحوال جممية مالءمة
   املسققققاواة ضققققمن الدسققققتور أبن التققققذكري يتعققققني تققققونس    املققققريا  منعومققققة خبصققققوت -82

  بقققادرة اجلمهوريقققة رئقققيس تققققدم عمييقققأ وبنقققاء واملقققواعنني. املواعنقققات مجيقققع بقققني والواجبقققات احلققققوق
 لعقمان  اصقة املواريق  أح قام بعق  لتنققيح واملسقاواة الىرديقة احلقرايت جلنقة ملقرتط تبعا تشريعية
 .الشعو نواب جمميس قبل من حاليا نعر دل وهو واال  اال ت نصيو بني املساواة
 الشقروط مقن مجميقة الشقصقية األحقوال جممية من 58 الىصل وضع ابحلعانة  يتعمي  فيما -83
 بقل األب دون ابألم  اصقة أقروط عميق  يقتصقر مل وابلتقاي واملرأة الرجل من ب ل واواصة العامة
 اسقناد زمقن منهمقا كقل  عمييهقا ي قون أن ً قن الي ولميحالة لميوضعية مراعاة ل مييهما أروعا وضع

 أيعقا احلعقانة إسققاط القن  هبقذا القواردة الشقروط مجميقة تقوفر عقدم صقورة   لألم ًو ن احلعانة
 احملعقون  صقميحة قيقدها بقل اعالقهقا عميق  الشروط تمي  يرت  مل الىصل هذا أن كما  األب. عمي 
 الىعققمي  املصققميحة حققول الطىققل محايققة جمميققة مققن 4 والىصققل الدسققتور مققن 47 الىصققل مققع متاأققيا
 زواجهقققا صقققورة   األم عميققق  احلعقققانة إسققققاط بعقققرورة مقيقققد اقققري القاضقققي فقققإن وابلتقققاي لميطىقققل.
 وجقود النقادر مقن فإنقأ ولقذل  الطىل. الىعمي  املصميحة  ل    يراعي إنأ بل درم بغري ود وهلا
 اثنية. مرة تزوجت ألهنا فقط األم عن احلعانة تسقط أح ام

 القاصرا  زياج -5.4 
 احلققققاالت بعقققق    ينحصققققر وإمنققققا تققققونس   اجتماعيققققة ظققققاهرة األعىققققال زوا  يعتققققرب ال -84

  القذي اجلزائيقة  اجملميقة من م رر 227 لميىصل وفقا تقدم القصر زوا  مطالو كانت  كما  املنعزلة.
 إيقا  أننأ من  ا سنة 18و 13 بني سنها لىتاة ابلرضاء املواقعة صورة   ابلزوا  يسمح كان

 الققذي الشقصققية األحققوال جمميققة مققن 5 الىصققل إعققار   أو العقققاب  وتنىيققذ واحملاكمققة التتبعققات
 وفقققا األوىل اخم انيققة حققذ  مت ولققون لتزوجيهققا. القاصققر لققوي إ ن مققنح إبم انيققة لميقاضققي مسققح

 لميتنميققققة اوققققامس اهلققققد  مققققن 5.3 املؤأققققر مققققع متاأققققيا املققققرأة ضققققد العنققققف عميقققق  القعققققاء لقققققانون
 (.8و 7 )املميحقان التطبي  قمييمية ل ن متاحة الثانية اخم انية ظميت فقد املستدامة 

 الطىميققققة أن القعققققية وقققققائع يقققدتى فإنققققأ  ابل ققققا  االبتدائيققققة احمل مقققة ح ققققم عميقققق  تعمييققققا -85
 ابلنعقر أنقأ اقري اخجها . لطميو العاصمة مستشىيات خحد  بوالدهتا مرفقة تقدمت العحية
  مقا وهقو بتقونس العدليقة الشقرعة إبدارة املستشقى  اتصقل بقمييقل سقنة 14 جتقاوز الذي سنها لصغر
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 ارتباعهقا أكقدت الىتقاة عميق  روابلتحريق املقذكور. م قرر 227 لميىصقل وفققا األحبقا  منطميق  كان
 حلىققل اخعققداد بصققدد ومهققا برضققاها. جنسققيا بققأ واتصققميت ا تهققا أصققهار أحققد مققع عاعىيققة بعالقققة
 )عمققره اجلققاين وابسققتنطاق مسققتقبميية. مشققاكل أليققة تىققاداي اخجهققا    رابققت ولققذل  زفافهمققا

 لميعرو  ابلنعر لزوا ا العائميتان عميبت كما  هبا. الزوا  عمي  وحرصأ ابلىتاة تعميقأ أكد سنة( 20
  لميوصم. وجتنبا االجتماعية

 موجبققا املتعققررة مققن الققزوا  جيعققل  ققا حينهققا م ققرر 227 الىصققل مىعققول لسققراين ابلنعققر -86
 ابلقزوا  اخ ن عميقو جييقز القذي الشقصقية األحوال جممية من 5 لميىصل وتطبيقا احملاكمة خيقا 
 نعققرا القانونيققة املقتعققيات تميقق  األسققرة قاضققي  عبّقق واألم  الققوي موافقققة صققورة   الطىققل ملصققميحة
 صققحي أو نىسققي تعهققد أو إيققواء داولققة ل ققل ورفعققها ابلققزوا  املتعققررة ومتسقق  العققائميتني خحلققاط
 ابجلاين. تتزو  مل عاملا
 نعقر دقل حينهقا مقازال املرأة ضد العنف عمي  لميقعاء األساسي القانون مشرو. أن رام -87
 وحقذ  م قرر 227 الىصقل لتعقديل جديقدة ح وميقة  بقادرة العقدل وزارة تققدمت الربملان  أمام
 مثل القاضي جينو  ا نعر استعجال عميو مع وآلاثرها لميمحاكمة املوقف ابلزوا  املتعميقة الىقرة
 القعية. ظرو  تقتعيأ ملا وفقا القانون بتطبي  مميزما فيها ي ون الي الوضعيات تمي 

 احملظو   العر  الزياج ا سا ملم احلالية لتأثريا ا -6.4 
 القانونيققة الصققي   ققال  عميقق  الققزوا  أو العققر  الققزوا  منققع التونسققي القققانون أن يالحقق  -88
قة واعتربه ابعال وجعميأ 1957 لسنة 3 عدد لميقانون 36 الىصل ملقتعيات وفقا  9 )مميحق  جًر
  وهي: منأ  ررم 36 لىصلاب املبينة اآلاثر سو  عمييأ يرتتو وال عددها( تطور  

 .النسو "ثبوت •

  .احل م صدور اتريخ من العدة هذه وتبتدئ الزوجة عمي  العدة وجوب  •

 املصاهرة". عن الناجتة الزوا  موانع •

 اإلجهاض  سألة -7.4 

 أبي عمييأ املساعدة أو اخجها  منع هو املبدأ اجلزائية  اجملمّية من 214 لميىصل استنادا -89
 وبعقد احلمقل مقن األوىل أأقهر القثال  حقدود   فيقأ يرّ   استثناء أنّأ إالّ  األأ ال  من أ ل
 يتوققع كقان  أو العصقمل توازهنقا أو األم صّحة اهنيار   تسبو احلمل مواصمية من  شي "إن  ل 
  طرية".  فة أو  ر  الوليد يصاب أن
 واملقراهقني  شقبابلمي املوجهقة  اصقة واخجنابيقة اجلنسقية الصحة جمال   التثقيف تدعيمل -90

 العالققات   الوقايقة مثقل الصقمية  ات البشقري والعمقران لألسقرة القوعين القديوان  قدمات ت ثىت
 حلق  ت ريسقا الصقحية لميققدمات النىا  بتسهيل قام كما  املت رر. واخجها  احملمية اري اجلنسية
 . دمة فأل 60 من أكثر أتمني سنواي يّتم حي  واخجنابية اجلنسية الصحة   اجلميع
 اوقققدمات تقريقققو عقققرب  اّصقققة الريىيقققة ابملنقققاع  لمينسقققاء الصقققحية التغطيقققة حتسقققنت كمقققا -91
 والتنعقيم اخجنابيقة الصقحة مصقحات وتتقوىل األساسقية. الصقحة مراكقز أب ة توسيع بىعل منهن
  اجلهات. خمتميف بني متييز دون جماان حلاجياهتن االستجابة العائميي
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  دمققققة عميقققق  ابألراي  والعققققازابت املتزوجققققات النسققققاء بعقققق  صققققولح لصققققعوبة تىققققاداي -92
 اخجنابيقة والصقحة العقائميي التنعقيم خبدمات مينهو ل عمل  طة الصحة وزارة وضعت اخجها 
   الريىيققة املققرأة حقق  هتققدد أن ً ققن الققي واوارجيققة الذاتيققة والعراقيققل املقققاعر ملقتميققف والتصققدي

 36 بقق جمقاان احلمقل منقع ووسقائل الطبيقة والعيقادات التثقيىية اودمات توفري يتم إ  اودمات تمي 
 فريقق  32 عريقق  عققن املنعزلققة املنققاع    النسققاء مققن  اصققة وتقريبهققا الققبالد أةققاء ب افققة قققار مركققز
 متنقميتان. ومصحتان متنقل

 (26ي 7ي 6ي 3ي 2 )املوا  املرأ  ضر املوجيف العنف -5 
 ال ىيمية التدابري الدولة تتّقذ أن عمي  الدستور من 46 الىصل من األ رية الىقرة نصت -93

 واستوناسقا عمييها املصادق الدولية املعايري مع ومتاأيا لذل  وتبعا املرأة. ضد العنف عمي  ابلقعاء
 املسققققتدامة  لميتنميققققة اوققققامس لميهققققد  2.5 املؤأققققر مققققع ومتاأققققيا أورواب جملميققققس اسققققطنبول ابتىاقيققققة
 عمي  تقوم أاممية مقاربة اعتمد املرأة ضد العنف عمي  قعاءابل  ات قانون عمي  تونس صادقت

 اوقات )الىعقاء وجمالقأ العنف مرت و كان  مهما والتعهد والزجر واحلماية الوقاية هي داور أربع
 .2018 فيىري 15   النىا  حيز د ل وقد العام( والىعاء األسري الىعاء  ل     ا
 إدرا   ققققالل مققققن وإاناث   كققققورا ابألعىققققال  ةمتعميققققق أح ققققام عميقققق  القققققانون هققققذا نقققق  -94

 يميي: فيما أساسا متمثمية اجلزائية اجملمية عمي  تنقيحات
ة   العقوبة تشديد •   اجلنسي  التحّر   ل  من عىل عمي  اجلنسي العنف جًر

ة عمي  التنصي  •   عىل  اباتصاب القرىب بسىاط تتعمي  جديدة جًر

ة تعريف إعادة •  الىعل عبيعة كانت  ومهما والذكر  لألنث ومشوهلا االاتصاب جًر
 16 دون العقحية سقن كقان  إ ا مىققودا الرضقا اعتبقار مع فيأ املستعممية والوسيمية
 كاممية   عاما

ققة مراجعققة •  سققنة 18و 16 سققن   اجلنسققني تشققمل وجعميهققا ابلرضققاء املواقعققة جًر
ة مرت و كان  إ ا الطىل محاية جممية من 59 الىصل وتطبي    عىال. اجلًر

ة ارت اب صورة   العقاب من اخفالت يةإم ان حذ  •  حبقذ  عىقل ضقد جًر
 الىقققرار صقققورة و  ابلرضقققاء املواقعقققة متقققت إ ا عمييهقققا ابجملقققين الىاعقققل زوا  إم انيقققة
 .ببنت

 عمييقأ املعاققو العنقف أأق ال مقن كش ل  املرأة ضد السياسي العنف القانون أدر  كما -95
 السياسي. اجملال   املساواة بت ريس الدول ابلتزام اكتىت الي الدولية ابملواثي  جاء فيما متوسعا
 اجققل مقن التنييقد وكسققو ابملناصقرة حاليقا اجملققال   الناأقطة املقدين اجملتمققع م قوانت تققوم ولقذل 
 دوي ققققانوين مىقققاهيمي إعقققار وحتديقققد الدوليقققة الصققق و    منقققأ السياسقققي و اصقققة العنقققف إدرا 
  .(39)ابعتماده املقارنة لميتشريعات يسمح
 بقق:  صوصا القيام يتوىل املرأة ضد العنف ملناهعة وعنيا مرصدا القانون وأحد  -96

__________ 
حققققول ادرا  العنققققف السياسققققي القققققائم عميقققق  التمييققققز بققققني اجلنسققققني   الصقققق و  الدوليققققة )اققققري منشققققورة  دراسققققة (39)

 . (ل رتونيا  إ
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 العاهرة هذه حول الالزمة ابلبحو  والقيام املرأة ضد العنف حاالت رصد •
  وفاعمييتها جناعتها وتقييم والسياسات التشريعات تنىيذ متابعة •
 والقطاعيققة املشققرتكة العممييققة ابريوالتققد الوعنيققة االسققرتاتيجيات اعققداد   املسققامهة •

  املرأة ضد العنف عمي  لميقعاء التوجيهية املبادئ ورسم
 لتطوير االنسان حقوق احرتام ومراقبة  تابعة املعنية اهلياكل مع والتنسي  التعاون •

  واحلرايت احلقوق منعومة وتعزيز
 االليققات اطواقققرت  املتققد ميني كققل  وأتهيققل والتققدريو الت ققوين بققرام    الققراي ابقداء •

 متابعتها. وحسن بتطويرها ال ىيمية
 سريه. وعرق واملاي اخداري تنعيمأ يعبط ح ومي امر مشرو. اعداد ومت
 املتعميقققق  القققققانون يتعققققمن مل :املنققققزي والعنققققف الزوجققققي االاتصققققاب بتجققققرمي يتعميقققق  فيمققققا -97

 اختقذ بقل األسقري" أو ياملنز  و"العنف الزوجي" "االاتصاب عبارة املرأة ضد العنف عمي  ابلقعاء
 هقذا "يشقمل أنأ عمي  2 فصميأ منذ ن  إ  املصطميحات تمي  كل  ابستيعاب يسمح   ر منح 
 اجلنسققني بققني التمييققز أسققا  عميقق  القققائم املققرأة عميقق  املسققميط والعنققف التمييققز أأقق ال كققل  القققانون
 العمقل م قان أو سقرة)األ جمالقأ كقان  وأاي اريمهقا( أو االبقن أو الوالقد او )القزو  مرت بوه كان  مهما
 املنقزي أو األسقري والعنف الزوجي االاتصاب يشمل القانون هذا جيعل ما وهو ...(" الشار. أو

 أح امأ. ضمن
 الققققانون مقققن 3 الىصقققل عقققّر  فققققد الزوجقققي  االاتصقققاب وخبصقققوت  لققق  عقققن فعقققال -98

 اقريه رابقات أو ألراباتق املقرأة إ عقا. إىل مرت بقأ يهقد  ققول أو فعقل "كقل أبنقأ اجلنسقي العنف
 اخرادة وسقققميو إضقققعا  وسقققائل مقققن واريهقققا العقققغط أو التغريقققر أو اخكقققراه ابسقققتقدام اجلنسقققية
 بقني اجلنسقي العنف يسميط أن ً ن فإنأ وعمييأ  "ابلعحية الىاعل عالقة عن النعر بغ  و ل 
 االاتصقققاب جتقققرمي ً قققن فإنقققأ جنسقققي عنقققف أنقققأ عميققق  يصقققنف االاتصقققاب وأن وابعتبقققار األزوا 

 إم انيقققة يسقققتثن مل اجلزائيقققة اجملميقققة مقققن )جديقققد( 227 الىصقققل وأن عميمقققا مرت بقققأ ومعاقبقققة لزوجقققيا
 جيرمها. الي األفعال أجل من الزو  معاقبة
ققققة   تشققققديد ظققققر  أقققق ل   القققققانون   ورد فقققققد املنققققزي  العنققققف أمققققا -99 ققققة أو جًر  جًر

 التالية: الصور   مستقمية
 من العحية فرو. أو أصول من الىاعل كان  إ ا بةالعقو    تشديد ظر  اعتباره •

 208 الىصققول معقى عميق  العنققف  لق  مقن الققزوجني أحقد كقان  إ ا أو عبققة أي
 اثلثقققققققا 226و )جديقققققققد( 222و )جديقققققققد( 219و )جديقققققققد( 218و )جديققققققد(
  اجلزائية. اجملمية من )جديد( 223و )جديد( 228و )جديد( 227و )جديد(

ة اعتباره • ةج  ل  من :مستقمية جًر  224 )الىصقل القرين معاممية سوء اعتياد ًر
  (.2 فقرة

 مت الققي العمققر مراحققل عققرب املققرأة ضققد العنققف ملقاومققة الوعنيققة االسققرتاتيجية خبصققوت أمققا -100
 تشققاركية مقاربققة عميقق  اعتمققادا لميسقق ان املتحققدة األمققم صققندوق مققن بققدعم 2007 منققذ إعققدادها
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 مققققن اجملتمقققع ومحايقققة خبطورتقققأ والتوعيقققة ملقققرأةا ضقققد العنقققف اأققق ال جلميقققع التصقققدي إىل فتهقققد 
 املىعول. سارية ومازالت 2012 سنة إعالقها إعادة ومت السميبية. انع اساتأ

 داور: 4 االسرتاتيجية تتعمن -101
 واستقدامها البياانت جتميع •
 ومتنوعة مالئمة  دمات •
 اتالسقققميوك مسقققتو  عميققق  التغيقققري هبقققد  اجملتمقققع وحتسقققيس االجتماعيقققة التعبوقققة •

 واملؤسسات
 القوانني. تطبي  لىائدة املناصرة •

   ًثقل تنىيقذها جيعقل مقا وهقو املقرأة ضقد العنقف عميق  القعقاء ققانون مقع احملاور وتتناام -102
 لأ. تطبيقا  اتأ اآلن
 الققديوان مققن املعققدة املققرأة ضققد العنققف مؤأققرات دراسققة بينققت :األول احملققور مسققتو  عميقق  -103
 18 بققني أعمققارهم تققرتاوط الققذين املسققتجوابت مققن ℅47.6 ان البشققري مققرانوالع لألسققرة الققوعين
 وتميتهقا .(40)حيقاهتن  قالل واحدة مرة األقل عمي  العنف اأ ال من لش ل تعرضن سنة 64 اىل

 النققققو. عميقققق  املبققققين "العنققققف حققققول لميمققققرأة واخعققققالم والتوثيقققق  والدراسققققات البحققققو  مركققققز دراسققققة
 املقرأة ومت قني اجلنسقني بقني لميمسقاواة املتحدة األمم هيوة مع ونابلتعا " العام ابلىعاء االجتماعي

 العنف أأ ال من لش ل تعرضن املستجوابت الّنساء من %5.53 أن أكدت والي 2015  
 والعام. اوات الىعائيني ليشمل القانون جمال لتوسيع مناصرة ف انت (41)العام ابلىعاء
 تقونس"   العنقف ضقحااي ابلنسقاء التعهقد  قدمات" حقول تقييميقة دراسقة اجناز مت كما -104

 لققد  النسققاء ضققد لميعنققف االجتماعيققة "التمققثالت حققول االجتماعيققة النىسققية والدراسققة (2017)
 والايت خمتميقققف   النسقققاء أمقققن حقققول نقققوعي وتقققدقي  (2018) وال هقققول" الشقققباب مقققن الرجقققال

 (.2019) اجلمهورية
 مقاربققة ابعتمققاد املققرأة ضققد العنققف ؤأققراتم حققول وعنيققة  طققة وضققع 2018 سققنة ومت -105

 )العققدل األول الصققف بققوزارات القطققاعي املسققتو  عميقق  تنىيققذها عميقق  حاليققا العمققل ويققتم تشققاركية
 املرأة(. وأؤون االجتماعية والشؤون والصحة والدا ميية

__________ 
(40) Enquête Nationale sur la Violence à l’égard des femmes en Tunisie, Office National de la Famille et 

de la Population, Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement, 2010.  
منققاع  اقتصققادية  7مسققاحة جغرافيققة )عناقيققد( بشقق ل عشققوائي موزعققة عميقق   200مشميققت العينققة املسققتجوبة  - (41)

)تققونس ال ققرب  والشققمال الشققرقي والشققمال الغققري والوسققط الشققرقي والوسققط الغققري واجلنققوب الشققرقي واجلنققوب 
 سنة.  64و 18رجال ترتاوط أعمارهم بني  5امرأة و 15الغري(. ومت   كل عنقود استجواب 

 وقد بينت تمي  الدراسة أن:
 من الّنساء املستجوابت تعرضن لعنف نىسي ابلىعاء العام  % 78 -

 من النساء املستجوابت تعرضن لعنف جسدي ابلىعاء العام  % 41,2 -

  % من النساء املستجوابت تعرضن لعنف جنسي ابلىعاء العام. 75,4 -
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 خحقققدا  منقققو جي مشقققرو. تنىيقققذ مت فققققد  االسقققرتاتيجية مقققن الثقققاين احملقققور إعقققار   أمقققا -106
 واألسققرة املققرأة وزارة بققني ابلتعققاون ال ققرب  بتققونس العنققف ضققحااي ابلنسققاء لميتعهققد مشققرتكة ليققات 

 إعققاره   ومت لميمققرأة. املتحقدة األمققم وهيوقة البشققري والعمققران األسقرة وديققوان السقن وكبققار والطىولقة
 األول الصقققف وزرات عقققر  مقققن الغقققر    قطاعيقققة بروت قققوالت عميققق  2016 أوا قققر اخمعقققاء
 ومت قطققا.. كققل    العنققف ضققحااي ابلنسققاء التعهققد واجققراءات األساسققية املبققادئ ضققبط ىلإ هتققد 
 تعمنتأ. ما توضيح ملزيد مصغرة أدلة إعداد
 العنقف ضقحااي ابلنسقاء لميتعهقد مشقرتكة اتىاقيقة عميق  اخمعقاء مت التنسي   ضمان وملزيد -107
 .2018 جانىي   املذكورة الوزارات عر  من

   العنققف ضققحااي ابلنسققاء التعهقد بروت ققول بتعمققيم العققدل بقوزارة العامققة قديققةالتى قامقت -108
 قامققت كمققا  فيهقا. جققاء مققا تطبيق  إىل والققدعوة احملققاكم كافقة  عميقق  املشققرتكة واالتىاقيقة العققدل قطقا.
 .2017 لسنة 58 عدد القانون مقتعيات لتطبي  منعوريهم بدعوة والدفا. الدا ميية وزاريت
 بقني اجلهقود بتنسقي  وقامقت الققانون صقدور اسقتبقت العقدل وزارة ان إىل ارةاخأق وجتقدر -109

 الدا مييقققة بقققوزارة العدليقققة الشقققرعة وإدارة القققوعين لميحققر  العدليقققة والشقققؤون لميقققوزارة العامقققة التىقديققة
 وقعقاة العموميقة والنيابقة املقتصقة العدليقة العقابطة بعمقل املتصمية وجزئياتأ القانون معمون حول
 الوحقدات عميق  لتعميمهقا الطبيقة أو الىنيقة والتسا ري البح  داضر منا   عمي  عال.واال األسرة
 مقع مالئمتهقا يعقمن  قا الطىقل أو املرأة ضد ابلعنف تتعمي  داضر حترير عند واعتمادها املقتصة
 اجلزائية. اخجراءات جممية ومع القانون
 احدا : مت واالسرتاتيجية  لميقانون تنىيذاو  واملؤسسات اودمات مستو  عمي  أما -110

 جقرائم   ابلبحق  تعقى القوالايت كقل    وحقر  أمقن منطقة ب ل خمتصة وحدة •
 هبققا. املتعهققدة احملاضققر حقول أأققهر 6 كققل  تقريققرا وترفقع والطىققل املققرأة ضققد العنقف
 اتبعقة وحدة 57و الوعين لألمن اتبعة وحدة 72) وحدة 127 عددها بمي  وقد

  الوعين(. لميحر 
  مسقتو  عمي  املرأة ضد العنف قعااي   خمت  اجلمهورية وكيل مساعد ت مييف •

 العنقف جقرائم   البح  عمميية إليأ تُعهد العس رية فيها  ا ابتدائية د مة كل
  املرأة عمي  املسميط

 تعقم العنقف ضقحااي ابلنسقاء لميتعهقد االبتدائيقة احملاكم دا ل فعاءات ختصي  •
 عميققق  حاليقققا العمقققل ويقققتم ونيابقققة( وحتقيققق  أسقققرة )قعقققاة اجملقققال   خمتصقققني قعقققاة
 ضققققحية املققققرأة حقققققوق احققققرتام يعققققمن  ققققا الدوليققققة املعققققايري مققققع متماأققققية جعميهققققا
 العنف.

   ابلبح  املقتّصة املركزية الوحدة تعهدت فقد احلالية  اخحصائيات  صوت   أما -111
 االجتماعيققة لميوقايققة الىرعيققة لققإلدارة التققابعني األحققدا  وقايققة ومصققميحة املققرأة ضققد العنققف جققرائم
  ققالل فرقققة( 70) العمققومي لألمققن العامققة لققإلدارة التابعققة املقتصققة والىققرق العدليققة الشققرعة إبدارة
 عمي  مسميط عنف قعية 35988 بق 2018 نوفمرب 30و 2018 فيىري 16 بني املمتدة الىرتة
 90.68 ةبنسقب وسياسقي( واقتصقادي وجنسقي وعنقوي )مقادي أأق الأ  قتميقف والىتيات النساء
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 موقوفقا 515 بعقدد االحتىقام مقع عدليقة قعقية 8198 تسقجيل ومت فتيات %9.32و نساء %
  (.10 )مميح 
 القعققققااي عققققدد خبصققققوت إحصققققاء جققققداول العققققدل بققققوزارة العامققققة التىقديققققة متسقققق  كمقققا -112

 القدوائر مستو  وعمي  ( 11)مميح  النواحي داكم مستو  عمي  املادي العنف جرائم   املىصولة
 13) )مميحق  ابلوجقأ تشقويأ عنقأ الناجم العنف جرائم و  (12 )مميح  االبتدائية ابحملاكم اجلناحية

ة نو. حسو اجلنسية االعتداءات جرائم و   . (14 )مميح  اجلًر
"% مققن 0,051ومتثقل قعقااي االعتقداء ابلعنقف عميق  القققرين سقواء كانقت عسق رية أو مدنيقة  -113

 .(2017-2013جممل القعااي الي تعهدت هبا احملاكم العس ريّة  الل اومس سنوات األ رية )
 تىعيقل 2017 منقذ مت العنقف  ضقحااي لمينسقاء اوقدمات خمتميقف دعقم مواصمية إعار و  -114

 اكم  العنف. ضحااي النساء وتوجيأ لإلنصات (1899/80101030) األ عر اوط  دمات
 الوسقققط   اجلنسقققي التحقققر  حقققاالت عقققن بقققال لإل أ عقققر  طقققا القققوعين القققدفا. وزارة وضقققعت
 إبجقراء لميقدفا. واألمقن االسقتقبارات ووكالقة املسقميحة لميققوات العامقة التىقديقة وت مييف العس ري
 الغر .   الاّلزمة واألحبا  التحّرايت
 وضقققققعيات   والنسققققاء العنقققققف ضققققحااي لمينسقققققاء املسققققداة اوقققققدمات " ارعققققة إجنققققاز ومت -115

 ويقققتم لميسققق ان املتحقققدة األمققم وصقققندوق اخنسقققان حلققققوق السققامية املىوضقققية مقققن بقققدعم هشاأققة"
 واب. موقع عمي  ونشرها حتيينها عمي  العمل
 احلمايققة ضقمان إعققار   اخجقراءات بعديقد االجتماعيققة الشقؤون وزارة مصققاحل تققوم كمقا -116
 االجتماعيققة حاعققةاخ  ققالل مققن هشققة فوققة ابعتبققارهم العنققف ضققحااي واألعىققال لمينسققاء والوقايققة
 والتوجيقأ اخحاعقة مراكقز – لألعىقال االجتماعيقة الرعايقة )مراكقز خمتصقة  راكقز واخقامقة والنىسية

 العامة. احلياة   وإدماجهم أتهيميهم وإعادة االجتماعي(

 السققن وكبققار والطىولققة واألسققرة املققرأة وزارة أحققدثت الشققاممية  اخحاعققة  ققدمات ولتققوفري -117
 اخنصققات  ققدمات هلقن يقققدم 2016 منقذ العنققف ضققحااي النسقاء حلمايققة منو جيقا ميققاح و  مركقز

 ادمقققققاجهن إعققققادة قصققققد والت ققققوين والقققققانوين واالجتمققققاعي النىسققققي والتعهققققد وااليققققواء واخرأققققاد
 وأربقققع وتوجيقققأ انصقققات مراكقققز ثقققال  إبحقققدا  اوقققدمات هقققذه وتقققدعمت واقتصقققاداي. اجتماعيقققا
 إعققار   و لقق  مجعيققات مققع ابلشققراكة الققبالد جهققات دا ققل العنققف ضققحااي لمينسققاء إيققواء مراكققز
 املتحقدة األمقم وصقندوق األوروي االحتقاد مقع ابلتعقاون والنسقاء الرجال بني املساواة ترسيخ برانم 

 لميس ان.
 2012 كما ًثّل مركقز الرعايقة النىسقية لمينسقاء واألعىقال ضقحااي العنقف القذي مت إحداثقأ سقنة -118
 املعرضققني ولألعىققال لمينسققاء وصققحية تثقيىيققة  ققدمات خسققداء مىتوحققا فعققاء عققرو  بققن بواليققة
  .أسرهم دا ل عنيىة وضعيات مع تعايشوا الذين أو لميعنف
 2016 سقنة منقذ التوعويقة احلمقالت انطميقت  االسرتاتيجية من الثال  لميمحور وتنىيذا -119
 والقققريوان )صققىاقس دا مييققة جهققات بعققدة املققرأة ضققد العنققف عميقق  القعققاء قققانون اصققدار قبققل أي

 مستىيد. 189 من أكثر مشميت وجرجيس( وقىصة وجندوبة
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 وكبقار والطىولقة واألسقرة املقرأة وزارة بقني ابلتعقاون الققانون صدور إثر احلمالت وتواصميت -120
 تققراب كامققل    خمتميىققة منققاع  عشققر مشميققت حيقق  والقعققاة لميمحققامني االمري يققة واجلمعيققة السققن

 وبميق  وقبميقي( وتقوزر وصقىاقس وابجقة وال قا  وبنقزرت والقريوان وانبل واملهدية )تونس اجلمهورية
   أق . 300 يىوق ما هبا لميمنتىعني اجلمميي العدد
 الغر :   ومت ابلغة أمهية واملهنيني القانون انىا  وموظىي القعاة تدريو وي تسي -121

 لميقعققاة املسققتمر الت ققوين دورات ضققمن املققرأة ضققد العنققف مناهعققة دققور إدرا  •
 ختصصققققي ت ققققوين دورات بعققققدة والقيققققام سققققنوات 6 أقققققدميتهم تتجققققاوز مل الققققذين
 مققع ابلتعققاون لميقعققاء األعميقق  املعهققد عققر  مققن وجهققواي وعنيققا (2 مميحقق  )انعققر

 ابملقققققدرات املعققققين املتحقققدة األمققققم وم تقققو اخنسققققان حلققققوق السققققامية املىوضقققية
ة  تقدريمل دليقل وضقع عميق  العمقل حاليقا يقتم كمقا  لميتنميقة. الققانون ومنعمقة واجلًر
 القعاة. من املدربني تدريو لدورات واالستعداد اجملال   لميقعاء

 لىائقدة األساسقي الت قوين مرحميقة   ابلققانون التعريف حول تدريبية داور إدرا  •
 وحققدات وضققع إىل إضققافة احلاليققة الّسققنة  ققالل املنتققدبني االمققن واعققوان إعققارات
 لقعقققااي املباأقققرين واألعقققوان اخعقققارات لىائقققدة املسقققتمر الت قققوين  رحميقققة تدريبيقققة
 والطّىل. املرأة ضدّ  العنف

 والّشقرعة القوعين األمن إعارات لت وين الوعنية ابملدرسة تدريبية دورة 11 تنعيم •
 وديسقمرب ومقاي أفريقل بني الىرتة  الل الوعين لميحر  الت وين ومدرسة الوعنية
 وحقققر  )أقققرعة املقتّصقققة الىقققرق مقققن وعقققون إعقققار 380 منهقققا اسقققتىاد 2018
 م تقققو مقققن بقققدعم و لقق  القققوعين واحلقققر  األمقققن مققدار  مقققن وم قققونني وعققين(

  والّساحل. اجلنوب بوالايت بتونس اليونيسيف

 االجتماعيققققة الشققققؤون بققققوزارة جهققققوي م ققققّون 27 لىائققققدة ت وينيققققة دورة تنعققققيم  •
 اجتماعيققا أ ّصققائّيا 60و اجتماعيققا متققدّ ال 80 لىائققدة ت ققويين بققرانم  وإعققداد
 املرأة. ومت ني لميمساواة املتحدة األمم هيوة مع ابلتعاون و ل 

 الوققائي لميجانقو تىعقيال اتصقالية  طقة وضقع مت  االسقرتاتيجية من الرابع احملور إعار  و  -122
 والنىسققققية االجتماعيققققة و اثره العنققققف  قققققاعر الققققوعي رفقققع مققققن ً ققققن  ققققا القققققانون تعققققمنأ القققذي

 واالقتصادية.
   النسقاء ضقد العنقف ملناهعقة ال رب  تونس   حتسيسية محمية تنعيم 2017 سنة ومت -123
 واليقة   2018  قالل مواصميتها ومتت يركب " ما "املتحر  أعار حتت العمومي النقل وسائل

 التواصققققل مواقققققع عميقققق  واحلمققققالت التميىزيققققة والومعققققات امليدانيققققة األنشققققطة عققققن فعققققال صققققىاقس
  املدين. اجملتمع وم وانت احل ومية اهلياكل نىذهتا الي االجتماعي

 حبمايققققة الدا مييقققة بقققوزارة املقتصققققة واملصقققاحل ألمنيقققةا الوحققققدات تققققوم السقققياق نىقققس و  -124
 تنعققققيم عققققرب الوقققققائي عمميهققققا  ققققالل مققققن واجلنسققققي املققققادي العنققققف اعتققققداءات ضققققحااي األعىققققال
 االعتداء أأ ال لشّت  لميتصدي العامة والىعاءات ابلشوار. الوقائية األمنية واحلمالت الدورايت
 األعىال. واستغالل
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 الدولققققة مليزانيققققة اجلديققققد القققققانون كققققر    القققققانون لتىعيققققل املرصققققودة ابمليزانيققققة يتعميقققق  فيمققققا -125
 بتقصي  سيسمح مما امليزانيات وتنىيذ خعداد الرباجمي املنعور 2019 فيىري   عمييأ املصادق
 هقذا األول. الصقف وزارات قبقل مقن  اصة العنف عمي  القعاء قانون لتنىيذ وتوجيهها ميزانيات
 لتنىيققققذ هامققققة مققققوارد ختصقققق  الققققي الققققدوي التعققققاون إعققققار   الشققققراكة بققققرام  تعققققدد عققققن فعققققال

 وزارة تنىققذه الققذي والرجققل املققرأة بققني املسققاواة دعققم بققرانم   لقق  مققن القققانون وتطبيقق  االسققرتاتيجية
 ضققحااي والىتيققات ابلنسققاء التعهققد "حتسققني املشققرت  والققربانم  األوروي االحتققاد مققع ابلتعققاون املققرأة

 اجلنسني. بني واملساواة املرأة لتم ني املتحدة األمم ومنعمة التونسية احل ومة بني العنف"
 مققققن جلمميققققة 2017 لسققققنة 58 عققققدد القققققانون تطبيقققق  يتعققققر  اجملهققققودات  تميقققق  وراققققم -126

 أبرزها: العمميية الصعوابت
  صوصققا العنققف ضققحية لميمققرأة اوققدمات لتقققدمي العققرورية التحتيققة البنيققة تققوفري •

 ختصققققي  تشققققييدها زمققققن يُققققرا. مل بناايهتققققا مععققققم أن ابعتبققققار لميمحققققاكم ابلنسققققبة
 املقصق  ابلىعقاء العنقف ضحااي ابلنساء التعهد حاليا ويتم لميغر . فعاءات
  األسرة. لقعااي

 واقققري عمييقققأ مطميعقققات اقققري النسقققاء مقققن هامقققا عقققددا فقققإن ابلققققانون التوعيقققة راقققم •
 وصقققققورها احلمايقققققة وأقققققروط بققققققرارات يتعميققققق  فيمقققققا  اصقققققة ألح امقققققأ مقققققدركات
  ققالل مققن معاينتققأ مت مققا وهققو بتىعيميهققا. املقتصققة القعققائية أو األمنيققة واجلهققات
 املقققرأة وزارة وتعمقققل الصقققدد. هقققذا   احملقققاكم   الققققانوين اخرأقققاد حقققاالت تعقققدد

 االأ ال. هذا جتاوز عمي  املدين اجملتمع مع ابلتنسي 
  ققا القققانون تطبيقق    املتققد ميني قققدرات دعققم وبققرام  الت وينيققة الققدورات نققق  •

 مقن امل ونني ت وين عمي  العمل يتم ولذل  واألسرة والتحقي  النيابة قعاة فيهم
 زمالئهم  لت وين القعاة

 ابلعنققف املتعميقققة البيققاانت جلمققع نعققام يوجققد ولققون فإنققأ اخحصققاء  مسققتو  عميقق  •
 أعقداد مجقع عميق  قائمقا يعقل فقإن بسقطأ سقب  ملقا وفققا العقدل وزارة   املرأة ضد

 املنشقورة القعااي ومميىات الدفاتر عمي  ابالعتماد د مة كل  لد  يدواي القعااي
 العنقف قعقااي عدد إحصاء عمي  القتصارها عامة البياانت تمي  جيعل  ا لديها 

 عمي  القعاء قانون   جاءت الي اجلرائم ابقي دون والزوجي واجلنسي اجلسدي
 جمققققال   املقتصقققة البشققققرية املقققوارد دعققققم يسقققتدعي مققققا وهقققو املققققرأة. ضقققد العنقققف

 العامقققة وابخدارة االسقققتونا  ودقققاكم االبتدائيقققة احملقققاكم مسقققتو  عميققق  االحصقققاء
 اجملال.   وت وينهم لإلحصاء

 (14ي 12ي 10ي 9ي 7ي 2 )املوا  اإل هاب  كافحة  رابري -6 
 اخرهقاب مل افحقة القدوي اجملهقود بقدعم املتعميق  2003 لسقنة 75 عدد القانون إلغاء مت -127
   افحقة املتعميق  2015 لسقنة 26 عقدد األساسي القانون  وجو وتعويعأ األموال اسل ومنع

 امل ميىققة العموميققة السققميط مجيققع عميقق  الثققاين فصققميأ   فققر  الققذي األمققوال اسققل ومنققع اخرهققاب
 العسق رية العدليقة العقابطة ومقنموري القوعين لميجقي  التقابعني التقد ل عناصقر بينها ومن بتطبيقأ
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 قبقققل مقققن عمييهقققا املصقققادق والثنائيقققة واخقمييميقققة الدوليقققة واملعاهقققدات الدسقققتورية العقققماانت احقققرتام
 والسياسية. املدنية ابحلقوق اوات الدوي العهد بينها من جند والي التونسية اجلمهورية
 حقققوق ومحايققة بتعزيققز اوققات األممققي املقققرر أداهققا الققي الققزايرة إىل الشققنن هققذا   ونشققري -128

 .(42) 2017 سنة تونس اىل اخرهاب م افحة سياق   االنسان

 الطوا ئ حالة خصوص   -1.6 
 و  الققبالد بققأ متققر الققذي األمققين لميعققر  واعتبققارا 1978 لسققنة 50 عققدد األمققر ينعمهققا -129
 فرتات. عدة   فيها والتمديد الطوارئ حالة عن اخعالن مت اخرهاب م افحة سياق
 القعقاء لد  التعميم الطوارئ حالة  الل ُأختذ إجراء من لميمتعررين القانون  ّول ولقد -130
 بققرف  تقعققي الدا مييققة وزارة لىائققدة أح ققام عققدة أصققدر قققد اخداري القعققاء أبنّ  عميمققا اخداري
 .لميقانون ملطابقتها و ل  قراراهتا إلغاء قصد املّوجهة الطعون

 الدسققتور ألح ققام وفقققا الطققوارئ حالققة يققنعم أساسققي قققانون مشققرو. إعققداد حاليققا ويققتم -131
 التقييقد ي قون أن يشرتط إ  اخنسان حقوق وضمان العام األمن محاية متطميبات بني يوازن الذي
 إىل املتققذ اخجقراء يسقتجيو وأن الوعين الدفا. أو العام األمن حلماية فقط احلرايت احلقوق من

 لذل . السميطات احرتام مد  مراقبة القعاء يتوىل وأن والعرورة التناسو مبدأي

 العا لة احملاكمة بشريط املتعلقة الضمانة خصوص   -2.6 
  ق  ولقذل  العادلقة. احملاكمة معايري أهم من القعاء   والتقص  االستقاللية تعترب -132

 مسقققققتقمية قعقققققائية هيوقققققة 2015 اوت 7   املقققققؤر  2015 لسقققققنة 26 عقققققدد األساسقققققي الققققققانون
 1ومتقصصة لميتعهد ابجلرائم اخرهابية وأقّر مبدأ اال تصات احلصري لميمح مة االبتدائيقة بتقونس 

 اجلمهوريقققة وكققالء يتققوىل القققي العسقق رية احملققاكم أنعقققار عققن وأ رجهققا اخرهابيقققة القعققااي   لمينعققر
 حقدود و  واملسقتعجمية األّوليقة االسقتقرائية ابألعمقال القيقام العقرورة  عنقد لديها التحقي  وح ام

 التحقيقيققة األحبققا  السققت مال اخرهققاب مل افحققة القعققائي القطققو إىل إحالتهققا مث ا تصاصققها 
 القعية.   الالزمة
 9 عقققدد األساسقققي الققققانون عقققزز لألعىقققال  سقققيما ال اوصوصقققية لالحتياجقققات ومراعقققاة -133
 االهتقام بقدوائر وقعقاة حتقيق  وقعاة العمومية لمينيابة ممثميني" إبضافة القطو تركيبة  2019 لسنة

 بقعقققققااي خمتصقققققني واالسقققققتونا  االبتقققققدائي ابلطقققققورين األعىقققققال  ح مقققققة وقعقققققاة أعىقققققال وقاضققققي
   األعىال".

 الشبهة ذ  ضماان  خصوص   -3.6 
 اجلقققققرائم   التحقيققققق  وجوبيقققققة عميققققق  2015 لسقققققنة 26 عقققققدد األساسقققققي الققققققانون نققققق ّ  -134

 ضمنها  اجملّرمة األفعال ألاميو اجلزائية ولميصبغة املتشعبة لطبيعتها ابلنعر (43 )الىصل اخرهابية
 ورد ملقا وفققا واحلقرايت لميحققوق ضامنا التحقي  حاكم ل ون لميمتهم هامة ضمانة يشّ ل ما وهو

 ابلدستور.
__________ 

  A/HRC/40/52/Add.1التقرير  مرجع (42)
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 لغريهم املمنوحة العماانت بنىس اخرهاب جرائم   هبم احملتى  األأقات يتمتع كما -135
 العقر  وعميقو االحتىقام بوققو. عقائالهتم وإعقالم ابحملقامي االتصقال حيق  مقن الشقبهة  وي من
 حلرمققققة انتهققققا  حصقققول حالققققة   أقققق اية تققققدمي   واحلقققق  العققققال  وتميققققي الطققققمل الىحقققق  عميققق 

 5 عققدد والقققانون املققذكور القققانون مققن 4 الىصققل يقتعققيأ ملققا وفقققا اخنسققانية كرامتققأ  أو اجلسققدية
 اجلزائية. اخجراءات جممية أح ام بع  وإمتام بتنقيح املتعمي  (43)2016 لسنة
قققة لتشقققعو ابلنعقققر أنقققأ اقققري -136  إجقققراءات ولطقققول العقققام احلققق  جبقققرائم مقارنقققة اخرهابيقققة اجلًر
ة معاينة من األوي البح   القانونيقة الطبيعة من لميتنكد مرت بيها عن وال شف أدلتها ومجع اجلًر
   اجلمهوريقققة وكقققالء بقققني توفرهقققا الواجقققو اواصقققة التنسقققي  خجقققراءات واعتبقققارا املرت قققو لميىعقققل
 الققققانون أقققر القطقققو    االرهققاب   افحقققة املقققت  اجلمهوريقققة ووكيققل اجلهوريقققة منققاع  خمتميققف
 ان ً ققققن ال أهنقققا عميققق  39 الىصققققل صقققميو التنصقققي   قققالل مققققن االحتىقققام    اصقققة  جقققاال
 التمديقد أن اري مرتني. فيها التمديد القانون  ات من 41 الىصل حسو ًو ن أايم 5 تتجاوز

 41يعل  اضعا لميعماانت القانونية احرتاما حل  املشتبأ بأ. إ  اقتعقت الىققرة الرابعقة مقن الىصقل 
 يققوم ما عادة وعممييا  والقانونية. الواقعية ابألسانيد معميل قرار  قتع  ي ون التمديد ان املذكور
 البحق  ضقرورة اقتعقاء مقن لميتنكقد عمييقأ املعروضقة واملعطيات الوقائع من ابلتثبت اجلمهورية وكيل

 الشبهة. بذي االحتىام   لميتمديد
 يقققن  مل ولقققون فإنققأ اخرهابيقققة  القعقققااي   االحتىققام عقققور   احملقققام إانبققة خبصقققوت أمققا -137
   تقن  القي (4 )الىصقل اجلزائيقة اخجقراءات جمميقة إىل أحقال فإنقأ صقراحة املقذكور الققانون عمييها
 القعقققااي   البحققق  لعقققرورة اجلمهوريقققة لوكيقققل ً قققن " أنقققأ اثلثقققا 13 الىصقققل مقققن األ قققرية الىققققرة

 أو بغققريه م افحتققأ أو مساعققأ وحعققور ومقابميتققأ الشققبهة  ي بققزايرة لميمحققامي يسققمح أال اخرهابيققة
 ".االحتىام اتريخ من ساعة وأربعني مثانية املنع مّدة تتجاوز أال عمي  املميف أوراق عمي  االعال.
 2016 لسقققنة 5 عقققدد الققققانون مقققن )جديقققد( 57 الىصقققل مقققن 6 الىققققرة اقتعقققت كمقققا -138
 لميمحقامي يسقمح أال اخرهابيقة القعقااي   البح  لعرورة التحقي  لقاضي "ً ن أنأ اليأ املشار
 أمقام فاملميق أوراق عميق  االعقال. أو بغريه م افحتأ أو مساعأ وحعور ومقابميتأ الشبهة  ي بزايرة

 وكيقققل يّتققققذ مل مقققا االحتىقققام اتريقققخ مقققن سقققاعة وأربعقققني مثانيقققة تتجقققاوز ال ملقققدة املنقققاب الباحققق 
 املنع". هذا   سابقا قرارا اجلمهورية
 لوكيققققل التقديريققققة السققققميطة فيققققأ ترجققققعو   ليققققا ولققققيس اسققققتثنائيا تنصيصققققا املنققققع هققققذا يعتققققرب -139

  فيها. البح  بعرورة ويربر اخرهابية القعااي وهي دددة مادة و  التحقي  لقاضي أو اجلمهورية
 البحق  إجقراءات مجيقع   منوبأ مع احلعور لميمحامي إثرها ًو ن زمنيا ددد املنع هذا أن كما

  القانونية. العماانت من جبممية ومعبوط ومربر معي  االستثناء هذا فإن وابلتاي االوي.

 اإل هابية اجلرهة  فهوم حترير خيص فيما -4.6 
 ابعتبققار 2015 لسققنة 26 عققدد االساسققي القققانون   االرهققاب تعريققف عققن العققدول مت -140

 مرت قو تعريقف فقتم لميعقاهرة. دوي ققانوين تعريقف وجقود وعقدم لتعريىقأ والواقعيقة العممييقة الصعوبة
__________ 

يتعمي  بتنقيح وإمتام بع  أح ام جممية اخجراءات  2016فيىري  16مؤر     2016لسنة  5ن عدد قانو  (43)
-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-5-du----jort-2016 اجلزائية:

015__2016015000051 . 

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-5-du----jort-2016-015__2016015000051
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-5-du----jort-2016-015__2016015000051
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-5-du----jort-2016-015__2016015000051
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-5-du----jort-2016-015__2016015000051
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-5-du----jort-2016-015__2016015000051
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-5-du----jort-2016-015__2016015000051
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قة  فققردي ملشققرو. تنىيقذا كانققت  وسقيمية أبي يتعمققد مقن كققل  " أبنقأ 13 لميىصققل وفققا اخرهابيققة اجلًر
 الىعقققل  لققق  وي قققون 36 إىل 14 مقققن الىصقققول موضقققو. األفعقققال مقققن فعقققل ارت قققاب مجقققاعي أو

 دوليققة منعمققة أو دولققة محققل أو السقق ان بققني الرعققو بقق  إىل سققياقأ    أو عبيعتققأ حب ققم هادفققا 
  ".عالئقهم من أمر أوتر  فعل عمي 
 الققدوري االسققتعرا  ولنتققائ  التعققذيو   افحققة املتعميقققة األمميققة التوصققيات مققع وتىققاعال -141

 "يُعقدّ  وأصقبح 2019 لسقنة 9 عقدد األساسقي الققانون  وجقو التعريقف  ل  تعديل مت الشامل 
ققة مرت بقا  ارت ققاب مجققاعي أو فقردي ملشققرو. تنىيقذا كانققت  وسقيمية أبي يتعمققد مقن كققل  إرهابيقة جلًر
  لق  وي قون الققانون هقذا مقن 36 إىل 28 مقن والىصقول 14 الىصقل موضقو. األفعقال من فعل
 منعمققة أو دولققة محققل أو السقق ان بققني الرعققو بقق  إىل سققياقأ    أو عبيعتققأ حب ققم هادفققا  الىعققل
 لميجرائم حتديدا 36 إىل 14 من الىصول   وأضا  .عالئقهما" من أمر تر  أو فعل عمي  دولية

 العنقف أو املقوت عنهقا النقاجم اخرهابيقة اجلقرائم بقني فيهقا مميزا حتتأ تنعوي ان ً ن الي االرهابية
 اجلققرائم أتعققري مزيققد إىل هتققد  هامققة حتققويرات وهققي دوليققة. حبمايققة يتمتققع مققن ضققد أو اجلسققدي
 لتونس. وجهت الي األممية والتوصيات يتواف   ا ومعاقبتها وم افحتها االرهابية

 السفر حتجري خبصوص -5.6 
 إعقار و  .1975 لسنة 40 عدد القانون  وجو السىر وواثئ  السىر جوازات تنعيم مت -142
 الدوليقققة املعقققايري ومقققع التنققققل حبريقققة املتعميققق  الدسقققتور مقققن 25 الىصقققل مقققع الققققانون هقققذا مالءمقققة

 45والسياسقية  مت تعديميقأ  وجقو الققانون األساسقي عقدد و صوصا العهد الدوي لميحققوق املدنيقة 
 هامقة ضقمانة ادرا  مت حيق  التنققل حرية   احل  محاية أسس بني من يعترب الذي 2017 لسنة
 وجوبية عمي  والتنصي  متعددة صور   القانونية اآلجال ابنقعاء لميتحجري اآلي الرفع   تتمثل
 إىل إضققافة اختققا ه  تققربر الققي والقانونيققة الواقعيققة األسققانيد يتعققمن ل ققي السققىر حتجققري قققرار تعمييققل

   فيهققا. الرجققو. رفقق  أو السققىر حتجققري قققرارات   الطعققن   ابحلقق  املصققميحة لصققاحو االعققرتا 
 جقققواز سقققحو   املتمثميقققة املزدوجقققة الصقققالحية حقققذ  أمههقققا مقققن أساسقققية بعقققماانت جقققاء كمقققا
 15 الىصققل بققن  خمققوال كققان  مققا ةققو عميقق  أ ققر  انحيققة مققن السققىر وحتجققري انحيققة مققن السققىر
 (44)اجلزائية احملاكمة أو التتبع إجراءات  الل القعائية لميجهات الساب 
 التققدابري مققن مجميقة ابختققا  الدا مييقة وزارة ابدرت  2012 سققنة األمقين الوضققع ووصوصقية -143

 هققذا ويعتمققد ". 17S/ ابلعبققور السققماط قبققل "االستشققارة احلققدودي اخجققراء بينهققا مققن االحرتازيققة
 أمقين اجقراء ابنقأ العميقم مقع النقزا. مناع  إىل حتوهلا منو  املتطرفة العناصر  طورة من لميحد اخجراء
 صقميو نشقاعها ثبقت القي ابلعناصقر :تتعميق  اسقتثنائية حقاالت   اخجقراء هذا اختا  ويتم  .وقائي
 النققزا.  نققاع  التحاقهققا أتكققد الققي العناصققرو  " بتققونس الشققريعة "أنصققار احملعققور اخرهققاي التنعققيم
 قعقااي   تورعهقا إثقر السقجون مقن املسرحة لعناصراب تتعمي  كما  النزا.. مناع  من العائدة وتمي 
 الغربيقة ابملرتىعقات املتمركقزة اخرهابيقة ابجملموعقات التحاقها أتكد الي لعناصرواب ابخرهاب متصمية
 لبالدان.
 اهلياكقل عقن ممثميني يعم الدا ميية بوزارة فري  إحدا  مت بأ املتصمية اخأ اليات ولتال  -144

 املتقذة اخجراءات عدد من لميتقميي  التدابري ابختا  املبادرة ومتت إداري قاضي فيها  ا املتدا مية
__________ 

 .املوقع عمي  راملنشو  اوارجية والعالقات واحلرايت احلقوق جلنة لتقرير الرجو. (44)



CCPR/C/TUN/6 

31 GE.19-11027 

 أأققات مع هوايهتم تتشابأ الذين التونسيني مت ني  ل  من املواعنني بتش يات التعهد وحسن
 احلدوديقققة املعقققابر مسقققتو  عميققق  هبقققا لالسقققتعهار التبقققا  رفقققع   أقققهائد مقققن أمنيقققة حتىعقققات دقققل

 منهققا عققرق عققدة عققرب احلققدودي اخجققراء   الطعققن ًو ققن حبالققة. حالققة الققواردة العققرائ  ودراسققة
 (.اخدارية )احمل مة وقعائية (الدا ميية لوزارة )تش ي إدارية
 اجلمهوريققققة وكيققققل مققققن إ ن عميقققق  بنققققاء إال يققققتم ال فإنققققأ والتىتققققي  احلجققققز خبصققققوت أمققققا -145
 احلالة. حسو التحقي  قاضي او

 اجلربية اإلقا ة -6.6 
 التنىيذيققة لميسققميطة 1978 لسققنة 50 عققدد األمققر خيوهلققا الققي الواسققعة الصققالحيات راققم -146
 حققوق ومحايقة ابحقرتام املتعميققة والدوليقة الوعنيقة التزاماهتقا مقن حتقد مل فإهنا الدا ميية  لوزير و اصة
 "يعتقرب أقق  أي عميق  اجلربية اخقامة فر  الدا ميية لوزير القانون هذا خيول  ل  من اخنسان
 الدولة عمي  احملمول الواجو عمي  التنصي  عن يغىل مل أنأ اري العام" األمن عمي   طريا نشاعأ
 اخقامقة بققرار )املعنيقني األأققات هقؤالء ملعيشقة الالزمقة اخجقراءات كقل  اختقا  ضقرورة   واملتمثل
 األمر(  ات من 5 الىصل )عب  وعائالهتم اجلربية(
 اخقامة لقرار اواضعني األأقات من العديد وضعيات مراجعة دوراي يتم أنأ إىل إضافة -147
 عمميهقم وأمقاكن منقازهلم بقني التنققل من هلم يسمح  ا القرار هذا من جزئيا الرفع يتم حي  اجلربية
 هققؤالء حتركققات حصققر هققو اخجققراء هلققذا األساسققية الغايققة أن يؤكققد الققذي األمققر وهققو دراسققتهم  أو

 ي قققون أن الغايقققة وليسقققت إرهابيقققة أعمقققال ارت قققاب عميققق  إققققدامهم إم انيقققة مقققن توقيقققا األأققققات
   احلبس. أو االعتقال أأ ال من أ ال اجلربية اخقامة حتت الوضع

احلق   احليرا  يحظرر التعرذيا يغرري   رن ضرريب املعا لرة أي العقوبرة القاسرية أي  -7 
 (7ي 6ي 2اللإنسانية أي املهينة )املوا  

 اإلعرام عقوبة -1.7 
ققة  طققورة راققم -148  يققن  مل 2015 لسققنة 26 عققدد القققانون   املشققر. فققإن اخرهابيققة  اجلًر
 وابلتققاي موتققأ   تسققببت أو أققق  قتققل نهققاع ترتققو مققا إ ا صققورة   إال اخعققدام عقوبققة عميقق 
 منققذو  اخضققمار. سققابقيأ مققع عمققدا أققق  قتققل يتعمققد ملققن اجلزائيققة اجملميققة   املقققررة العقوبققة نىققس
  حاالت. 4   إال اخعدام بعقوبة احل م يتم مل القانون  ل  صدور
 (15 )مميحققق  هبقققا احل قققم راقققم 1991 نقققوفمرب 17 منقققذ اخعقققدام عقوبقققة تقققونس تنىقققذ مل -149
 اجلمعيققة قققرارات   الققوارد اخعققدام بعقوبققة العمققل وقققف عميقق  وافقققت الققي الققدول بققني مققن وكانققت
 .2016و 2014و 2012 لسنة املتحدة لألمم العامة
 يعققبط الققذي هققو أنققأ إ  لميقاضققي إلزاميققة ليسققت اخعققدام عقوبققة ان إىل االأققارة وجتققدر -150
ة.  طورة حسو العقوبة  عمييقأ املعروضقة لألفعقال وفققا العقوبقة  الءمقة الققانون لقأ مسح وقد اجلًر
 تميق  مثل تستوجو الي اخرهابية اجلرائم   اخعدام لعقوبة اآلي ابلتطبي  مقيد اري فهو ولذل 
  العقوبة.
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 العهد و صوصا الدولية لميمعايري ومراعاة العادلة احملاكمة مبادئ ت ريس مزيد إعار و  -151
 املستوجبة  والعقوبة املرت و الىعل بني املواءمة تقتعي الي (45)والسياسية املدنية لميحقوق الدوي

 53منح القاضي سميطة تطبيق  مقتعقيات الىصقل  2019لسنة  9مت  وجو القانون األساسي عدد 
 اخرهابيقققة الىعميقققة و طقققورة يتماأققق   قققا ابلعققققاب( والنقققزول التقىيقققف ظقققرو  ) اجلزائيقققة اجملميقققة مقققن
 املذكور. القانون وف  ابخعدام عمييها املعاقو اجلرائم 16 املميح  ويبني ت بة.املر 

 ابخعقدام د قوم  صقوت   تربئقة أو عىقو اصقدار مقن ققانوان ًنقع ما يوجد ال أنأ كما -152
 2018 سققنة ابخعققدام احمل ققوم مققن 7 سققاحة تربئققة مت إ  اجلزائيققة اخجققراءات جمميققة ألح ققام وفقققا
 2012   سققجني 121 متتققع أن سققب  وأنققأ عميمققا العققام ابلعىققو 2017 سققنة مققنهم واحققد وانتىققع
 سقجني 11و العمقر بقيقة السقجن بعقوبقة اخعقدام عقوبقة إببقدال و لق  واحدة مرّة اوات ابلعىو
 ابلعىقو متتعقوا أن وسب  ابخعدام عمييهم احمل وم عدد بمي  كما  .2015 سنة إىل التاريخ  ل  منذ

 اثنيقة مناسقبة و  العمقر بقية السجن بعقوبة اخعدام عقوبة إبدال  الل من و ل  مّراتن اوات
 .2014 جانىي 14 حدّ  إىل سجني 09 سنة  37و 30 بني ترتاوط مّدة إىل ابلعقاب ابلنزول

 وراققم الققدوي ابلعهققد املميحقق  الثققاين اال تيققاري الربوتوكققول عميقق  ابملصققادقة يتعميقق  وفيمققا -153
 حققول وتوافقققا جمتمعيققا حققوارا يتطميققو الشققنن هققذا   قققرار اختققا  فققإن اخعققدام بعقوبققة العمققل تعمييقق 

 املوضو..

 التعذيا جرهة -2.7 
 اجلسقد وحرمقة البشقرية الذات كرامة  حتمي الدولة أن عمي  الدستور من 23 الىصل ن  -154
ققة سقققوط عقدم مبققدأ وكققّر  واملققادي املعنققوي التعققذيو ومتنقع  بققذل  مققدعما ابلتقققادم التعققذيو جًر

 مقققن لميوقايقققة الوعنيقققة لميهيوقققة احملقققد  2013 لسقققنة 53 عقققدد األساسقققي الققققانون مقققن 24 الىصقققل
  كرامتأ.  حتى  إنسانية معاممية   سجني كل  ح  منأ 30 الىصل ضمن كما  التعذيو.
ثقققل -155  اخجقققراءات جمميقققة فصقققول لقققبع  املقققنقح 2016 لسقققنة 5 عقققدد األساسقققي الققققانون ًو
 لالحتىقققام القانونيقققة املقققدة تقميقققي   قتعقققاه مت إ  التعقققذيو مقققن لميوقايقققة أساسقققّية ضقققمانة اجلزائيقققة
 فحق  إجقراء عميو من ومت ينأ البداية ابح  لد  لميحعور دامي ا تيار الشبهة لذوي و ول
 الطمل.
 اتىاقيقققة أح قققام ومنهقققا الدوليقققة واملعقققايري الدسقققتور مقققع القققوعين التشقققريع مالءمقققة إعقققار و  -156

 اجملميقققة أح ققام مراجعقققة حاليققا يقققتم اجملققال    األمميقققة الميجنققة لتوصقققيات ومتابعققة التعقققذيو مناهعققة
 العققققوابت مقققن واحلقققد البديميقققة العققققوابت وتشقققجيع التعقققذيو مناهعقققة جمقققال    صوصقققا اجلزائيقققة

  السجنية.

 التعذيا  كافحة  رابري -3.7 
 43 عقققدد األسقققاسي الققققانون  قتعقق  التعققذيو مققن لميوقايققة القققققوعنية اهليوقققققة إحقققققدا  متّ  -157
 واخداري املققاي واالسققتقالل املعنويققة ابلشقصققية تتمتققع مسققتقمّية عموميققة هيوققة وهققي 2013 لسققنة

__________ 
 . املوقع عمي  املنشور املذكور القانون مشرو. حول الشعو نواب  جميس العام التشريع جلنة لتقرير الرجو. (45)
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 التعذيو ملناهعة اال تياري الربوتوكول من منبثقة وقائية  لية ومتثل 2016 سنة فعمييا ارساؤها مت
 .2011 سنة ونست عمييأ صادقت الذي
 ألمقققاكن وققققت أيّ  و  فجويقققة وأ قققر  منتعمقققة دوريقققة بقققزايرات القيقققام مهامهقققا أبقققرز مقققن -158

 التنكققدو  حققريتهم مققن دققرومني ي ونققوا أن ً ققن أو درومققون أأقققات فيهققا يوجققد الققي االحتجققاز
 االحتجقاز أمقاكن  ميقو ومقن االيقواء  راكقز اخعاققة  وي لألأققات اوصوصقية احلماية توفر من
 ومراقبقققة املهينقققة او الالإنسققانية او القاسقققية والعقققوابت املعقققامالت مققن واقققريه التعققذيو ممارسقققة مققن

 والققققوانني االنسقققان حلققققوق الدوليقققة املعقققايري مقققع العقوبقققة وتنىيقققذ االحتجقققاز ظقققرو  تقققالؤم مقققد 
 الوعنية.

 املعقامالت أو ذيولميتعق احملتمميقة احلقاالت حقول واخأقعارات البالاقات بتميّققي تققوم كمقا -159
 وإحالتهقققا بشقققنهنا والتقّصقققي االحتجقققاز أمقققاكن   املهينقققة أو الالإنسقققانية أو القاسقققية العققققوابت أو

 االجتمقاعي القوعي نشقر   تسقاهم كمقا  املقتّصقة. القعقائية أو اخداريقة السميط إىل احلالة حبسو
 الت ققوين بققرام  عميقق  كققذل   وتشققر  والنشققرايت. والنققدوات احلمققالت بواسققطة التعققذيو  قققاعر

 ا تصاصها. جمال  

 اجلنققققققائي لإلصققققققالط الدوليققققققة املنعمققققققة مققققققع ابلتعققققققاون العققققققدل وزارة تنىققققققذ جهتهققققققا  مققققققن -160
 التعامقل   اخنسان حقوق منه  وتعزيز البديمية العقوابت بتىعيل يتعميقان مشروعني 2016 منذ
  اهلاين. بسيدي اجلاةني األعىال إصالط ومركز املسعدين بسجن السجناء مع

 وكبققار والطىولققة واألسققرة املققرأة وزارة مققع اتىاقيققة 2016 جققانىي 12 بتققاريخ أبرمققت كمققا -161
 اخقامقة ظقرو  عميق  لالعقال. األعىقال إصقالط مراكقز بقزايرة الطىولة محاية ملندوي تسمح السن
 مققققع تىققققاهم مققققذكرات تسققققعة 2012 ديسققققمرب   أبرمققققت كمققققا  األعىققققال. حقققققوق احققققرتام ومققققد 
 مقوى إىل املنعمقات هقذه وقامقت السقجون لقزايرة اخنسقان حقوق عن لميدفا. ومنعمات مجعيات
 لميوقايقة الوعنيقة اهليوة تسميم بعد املذكرات بتمي  العمل انته  وقد زايرة. 664 بقق 2016 ديسمرب

 حتقدد 2018 أفريل   العدل وزارة مع تعاون اتىاقية تركيزها إثر ابرمت الي مهامها التعذيو من
 التنسي . و ليات بينهما التعاون جماالت
 حبالققة. حالققة املطالققو دراسققة بعققد تققرا ي  السققجون زايرة   الراابققة لميجمعيققات وتسققند -162
 جويمييقة   اخنسقان حققوق عقن لميقدفا. التونسقية الرابطة مع تىاهم مذكرة إبرام اخعار هذا   ومت

 األعىقال إصقالط ومراكقز السقجون زايرة من مت ينها حول 2017 أكتوبر   هلا ومميح  2015
 واألعىال. املساجني أوضا. عمي  واالعال. اجلاةني

 التعذيا  ناهضة جمال   التر يا -4.7 
 التعقذيو مناهعقة جمال   السجون وموظىي القعاة قدرات تدعيم العدل وزارة تواصل -163
   لميتعقققذيو لميتصقققدي دلقققيال التعقققذيو ملناهعقققة القققدامناركي املعهقققد مقققع ابلتعقققاون أصقققدرت حيققق 
 دقققاكم عميققق  مقققوزعني م قققونني ت قققوين إعقققار   60 مقققنهم قاضقققيا 140 لت قققوين اعتمقققد 2014

 قاضيا. 15و 10 بني ما ت وين منهم كل  وتوىل االبتدائية واحملاكم االستونا 
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 واملىوضقية لميقعقاء األعمي  املعهد بني ابلتعاون املباأرين القعاة ابقي ت وين عمي  فعال -164
 حقققول 2017 سقققنة 126و 2015 سقققنة ققققا  33 ت قققوين مت حيققق  اخنسقققان حلققققوق السقققامية
  االرهاب.  جال تتعمي  مواضيع
 حقققوق مققادة ضققمن التعققذيو مناهعققة ابتىاقيققة املميحقق  اال تيققاري الربوتوكققول إدرا  ومتّ  -165

 الىرعية ابجلنة التعريف مع واخصالط السجون مدرسة   املت ّونني أصنا  كافة  لىائدة اخنسان
 ضقققباط ت قققوين كقققذل   ومت االحتجقققاز. أمقققاكن زايرة هلقققا خُيقققّول وقائيقققة دوليقققة كآليقققة  التعقققذيو ملنقققع

   األمحر. لميصمييو الدولية الميجنة قبل من السجون وموظىي
 واألعبقققاء القعقققاة ت قققوين متّ  الشقققرعي  الطقققو   إسقققطنبول بروتوكقققول تطبيققق  إعقققار و  -166

 األعبقاء حيقرر مثّ  لميربوتوكقول مطابققة  هّمة لميقيام األعباء يسّقرون القعاة أصبح حي  الشرعيني
 مققن واريهققا التعققذيو أعمققال حققول انجققع بتحقيقق  القيققام هبققد  و لقق  لتوصققياتأ وفقققا تقققاريرهم
  واملهينة. والالإنسانية القاسية املعامالت

 يققتّم  األمحققر لميصققمييو الدوليققة والميجنققة العققدل ووزارة الصققحة وزارة بققني التعققاون إعققار و  -167
 العامميقة الطبيقة وأقبأ الطبيقة اخعقارات لىائقدة واوقار  بتونس ت وينية دورات أتمني  2013 منذ

 ني قول بشقارل الشقرعي الطقو قسقم أّمقن كمقا  املوققوفني. صقحة حقول  اصقة متحقورت ابلسجون
 تقققدريس ومتّ  بتقققونس السقققجون ألعبققاء ت وينيقققة دورات عقققّدة لميسققجون العامقققة اخدارة مقققع ابلتعققاون
 . (46)ودوليني وعنيني  رباء قبل من الوحدات عديد
 إىل أكتقققوبر مقققن الىقققرتة  قققالل التعقققذيو مقققن لميوقايقققة الوعنيقققة اهليوقققة قامقققت جهتهقققا ومقققن -168

   العموميققة السققميط ملمثميققي وجهققت والتوعويققة الت وينيققة الورأققات مققن ابلعديققد 2017 ديسققمرب
 322خمتميقف والايت اجلمهوريقة لميتعريقف ابهليوققة ومهامهقا ولقدعم مسقار الوقايققة مقن التعقذيو أقار  فيهققا 

 لميققوزارات والتققابعني لميحريققة السققالبة ابألمققاكن والعققامميني احملتجققزين أبوضققا. معنيققني وموظققف إعققار
 والشقؤون العموميقة والصقحة )الديوانقة( واملالية والدا ميية الوعين دفا.وال )السجون( العدل التالية:

 االجتماعية.

 االحصائيا  خبصوص -5.7 
 الشقق اايت مراجققع يتعققمن دفققرتا االبتدائيققة احملققاكم  قتميققف العموميققة النيابققة  صصققت -169
 عقور بميواهقا اايقة إىل عنهقا اجنقرت القي التحقيق  قعقااي ومتابعة ومآهلا التعذيو أجل من املقّدمة
 منقذ متتميق  تقونس فقان ولميتقذكري مآهلقا. ومعرفقة متابعقة   يساهم  ا األح ام تمي  ومآل احملاكمة
 إىل هتقد  العقدل بقوزارة العامقة التىقديقة مصاحل صميو  اصة إحصائية منعومة 2008 ديسمرب
  التحىعي. لإليقا  القانونية اآلجال جتاوز عدم ضمان
__________ 

 :  الوحدات تتمثل (46)
   االعتقالالصحة  الل  •
  االعتقالاأل القيات الطبية وأماكن  •

  االحتىامتد ل الطبيو   حالة  •

 إضراب اجلو.  •

 زنزانة فردية العزل واحلبس    •

 .االعتقالالتعذيو واملعاممية السيوة   أماكن  •
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 العامقققة اخدارة ركقققزت ملشقققااميهم  واخصقققغاء املقققودعني مقققع التواصقققل حسقققن عميققق  وحرصقققا -170
 مقققدير قبقققل مقققن إال تىقققتح ال السقققجنية الوحقققدات ب افقققة أققق او  صقققنادي  واخصقققالط لميسقققجون
 أق او  م تقو إحقدا  مت كمقا  لىتحهقا. ورقابيقة قعقائية هيوات تشري  إبم انأ الذي السجن
  ومتابعتها. الش او  تميقي مهمتأ إصالط ومركز سجن ب ل
 ابلعققوابط االلتققزام ضققرورة حققول العمققل ومققذكرات اخداريققة األوامققر عديققد إصققدار مت كمققا -171

 اخرهقاب قعقااي   املقورعني فقيهم  ن منهم اوطريين و صوصا املودعني معاممية وحسن القانونية
 واملعنوية. اجلسدية حرمتهم واحرتام
 السقجنية الوحقدات   املعامميقة بسقوء املتعميققة الشق اايت عقدد 18و 17 املالحق  وتبني -172

  2018. كما مت  الل سنة 2018ومجمية العقوابت التنديبية املتقذة   ثبوت سوء املعاممية  الل سنة 
  السجنية. الوحدات   املعاممية سوء   هبا لميتعهد لميقعاء مواضيع 3 عدد إحالة
 2017و  الىققرتة املشققمولة ابلتقريققر األول لميهيوقققة الوعنيققة لميوقايققة مقققن التعققذيو إىل مققوى سقققنة  -173
 حقاالت حقول إأقعارا 125 2018 سقنة  قالل وتميققت (19 )مميح  اأعار 104 اهليوة تميقت
 معاممية. وسوء لميتعذيو دتممية
   العنقققف اسقققتعمال عقققن انمجقققة حالقققة أيقققة يسقققجل مل فإنقققأ الوفقققاة  حبقققاالت يتعميققق  فيمقققا -174

 جقراء 2018 سقنة  قالل وفقاة حالقة 22 عقدد تسقجيل مت أنقأ اقري التقريقر. مقدة  الل السجون
 وهققي السققجن   حتصقل وفققاة كققل  أو ابعتبقار مجيعققا هبقا القعققاء وتعهققد صقحية لوع ققات التعقر 
 (20 )مميح  السجون بنعام املتعمي  2001 لسنة 52 عدد القانون حسو مسرتابة وفاة
 املتعققققاهرين ضققققد املرت بققققة االنتهاكققققات بقعققققااي العسقققق ري القعققققاء تعّهققققد جهتققققأ ومققققن -175

 ختميققققي بعققققد و لققق  2011 جققققانىي 2010/14 ديسققققمرب 17 أحقققدا  انققققدال. عنققققد واحملتجقققني
 املتعميقق  1982 لسققنة 70 عققدد القققانون مققن 22 لميىصققل اسققتنادا فيهققا النعققر عققن العققدي القعققاء
 منهقا املرت بقة اجلقرائم   حتقيقيقة أحبقا  فقتح فقتم الدا ميي  األمن قوات ألعوان األساسي ابلنعام
 والتعقوي  اجلنقاة ملقاضقاة  لق    واملشقاركة اجلقرط العمد  القتل القصد  سابقية مع العمد القتل
 الشقصي. ابحل  القيام من مت ينهم عري  عن الثورة وجرح  الشهداء ألهاي
 )رئققيس األمنيققني والقققادة املسقؤولني كبققار  مققن عققدد حق    ابخدانققة أح ققام صققدرت وققد -176
 واألمققن ابألمققن العققامني املققديرين مققن وعققدد الدا مييققة ووزيققر األحققدا  تميقق  أثنققاء املباأققر الدولققة

  امليقدانيني  األمنيقني وكقذل  القوعين...( احلقر  و مقر التقد ل ووحقدات الرائسقي واألمن العمومي
 و ويهم. العحااي لىائدة هامة مادية بتعويعات احل م متّ  كما
 ابلقيقققققام اخنسقققققان حقققققوق وانتهقققققا  لميتعقققققذيو تصققققديها إعقققققار   الدا مييقققققة وزارة وتميتققققزم -177

 والعقرائ  الشق او  معاجلقة حقول والتىققد الرقابقة هياكقل عريق  عقن الالزمقة اخداريقة ابلتحقيقات
 لققزم إن جزائيقة أو يقةأتديب إداريققة إجقراءات واختقا  املعامميقة سققوء أو التعقذيو خبصقوت واخأقعارات

 تطققوير ومشققرو. الققدا ميي والتققدقي  والتىقققد الرقابققة منعومققة تطققوير عميقق  العمققل حاليققا ويققتم األمققر
 اخمنائي. املتحدة األمم برانم  مع التعاون إعار   والش او  العرائ  معاجلة منعومة
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 القررروا  علررر  االعترررراء بزجرررر املتعلرررق 2015 لسرررنة 25 عرررر  القرررانون  شرررري  خبصررروص -6.7 
 املسلحة
 املتعميقق  القققانون اققرار عميقق  اواّصققة اجلزائيققة النصققوت مققع لميتنققاام املشققرو. هققذا يهققد  -178

 التشقريعات ملسقايرة وسقعيأ اجلزائيقة ابجملمية الواردة واألح ام األموال اسل ومنع اخرهاب   افحة
 2015رو. عميق  انعقار جمميقس نقواب الشقعو سقنة املقارنة واملالءمة مع املعايري الدولية. ومتقت إحالقة املشق

 حبماية املتعميقة  اصة الىصول بع  وإضافة أتسميت ارار عمي  عمييأ تعديالت عّدة إد ال بعدو 
 الالزمقققة الرتا قققي  عميققق  احلصقققول دون والبققق ّ  التصقققوير مقققن والعسققق رية األمنيقققة العممييقققات مواققققع

 حريققةك  االنسققان حقققوق  جققال  صوصققا املتعميقققة املسققائل مجميققة خاثرة وتبعققا العقققوابت. وتشققديد
 املعنية. األعرا  من مالحعات ضوء   تأصياا إبعادة حاليا الدا ميية وزارة تقوم التعبري 
 انىققققا  عققققن املسققققؤولني قبققققل مققققن القققققوة اسققققتقدام بشققققنن القانونيققققة ابملعققققايري يتعميقققق  وفيمققققا -179

 املدنيقة السقميطات دعقم القوعين اجلقي  مهقام مقن ابن الدسقتور مقن 18 الىصقل ن ّ  فقد القانون 
 بقيققة أّمققا األمنيققة  الصققبغة  ات املسققميحة القققوات تققدّ ل نعققام يعققبط ممققا القققانون يعققبطأ مققا وفقق 
 لمينزاعققققات الققققدوي القققققانون مققققن مسققققتمدّ  بععققققها أ ققققر  ألح ققققام  اضققققعة فتبققققق  القتاليققققة املهققققام

   املسميحة.
 املسقؤولية مقن اخعىقاء عميق  تقن ّ  القي األح قام من مجمية التونسي التشريع يتعمن كما -180
 عقققن 39 الىصقققل حتقققد  حيقق  اجلزائيقققة اجملميقققة مقققن 42 إىل 39 مققن الىصقققول اقققرار عميققق  اجلزائيققة
 فعقققال ارت قققو مقققن ل قققل ابلنسقققبة العققققاب مقققن اخعىقققاء مقققن 42 الىصقققل ًو قققن الشقققرعي القققدفا.
  النعر. هلا الي السميطة من إ ن أو قانوين ن   قتع 
 مؤا قذة عدم عمي  2015 لسنة 26 عدد األساسي القانون من 59 الىصل ن ّ  كما -181

 مقن 72املقرتق جزائيا عندما يقوم دون سوء نية ابألعمال الي تتطميبها عمميية اال رتاق. وجاء ابلىصقل 
 األمقققن ققققوات أعقققوان ي قققون ال الشقققرعي القققدفا. حقققاالت عقققن ''فعقققال أنّقققأ: عميققق  الققققانون نىقققس

 القققانون قواعققد حققدود   يقومققون عنققدما جزائيققا مسققؤولني الديوانققة وأعققوان والعسقق ريون الققدا ميي
 املنصققوت اخرهابيققة اجلقرائم م افحققة إعقار   قانونيققة بصقىة املعطققاة والتعمييمقات الققدا ميي والنعقام
 ضقققرورايّ   لقق  كققان  إ ا ابسققتعماهلا األمقققر يعطققوا أو اسققتعماهلا أو القققّوة بنشقققر القققانون هبققذا عمييهققا
 املهّمة''. ألداء
 " أنقأ: عميق  العسق رية والعققوابت املرافعقات جممية من 98 الىصل ن ّ   ل   إىل إضافة -182
 جرما: يعد ال

 العصيان أعمال خيقا  أو العدو جماهبة أثناء اهلاربني خرجا. السالط استعمال •
 التقريو. أو السميو أو

 بعققد ألوامرمهققا االمتثققال عققدم عنققد اوىققري أو احلققار  قبققل مققن السققالط اسققتعمال •
 الثال . التنبيأ

 إبعققالن املتعميّقق  2013 لسققنة 230 عققدد اجلمهققوري القققرار مققن 8 الىصققل اقتعقق  كمققا -183
 إبعقالن املتعميق  2015 لسقنة 120 عقدد الرائسقي األمقر مقن 9   والىصقل عازلقة حدودية منطقة
 39 من الىصول أح ام انطباق عمي  مغميقة عس رية عممييات ومناع  عس رية عممييات مناع 
 املذكورة. النصوت أح ام بتطبي  امل ميىني األعوان عمي  اجلزائية اجملمية من 42 إىل
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 الققانون ألح قام  اضقعة تبقق   نىقا إليهقا املشار الىصول مقتعيات ان إىل اخأارة مع -184
 واملواكققققو العامققققة ابالجتماعققققات املتعميقققق  1969 جققققانىي 24   املققققؤر  1969 لسققققنة 4 عققققدد

 بقققأ اجلقققاري التشقققريع عبققق  الققققوة اسقققتعمال   التقققدر   بقققدأ التقيقققد مقققع والتجمهقققر واالستعراضقققات
 العمل.
 بقني تعقاون مشقرو. إعقار   تنقدر  فهقي القدا ميي األمن قوات سميو  دونة  يتعمي  فيما -185
 تطقوير إىل هتقد  وهقي األمقن قطقا. إصقالط حقول اخمنقائي املتحقدة األمم وبرانم  الدا ميية وزارة

 العّقواهر م افحقة إىل يسقع  كما  املواعن مع الثّقة وتدعيم الّدا ميي األمن قّوات أعوان سميوكيات
 وهققي  العامققة. واحلققرايت اخنسققان حقققوق احققرتام مبققادئ وترسققيخ األمنيققة األسققال  دا ققل الّسققميبية
 االستشارة. عور حاليا

 (24ي 8 املا اتن) الطفل يحقوق يالعبو ية ياالجتا  االسرتقاق حظر -8 
  2016 لسنة 61 عر  األساسي القانون لتنفيذ اجلهو  -8.1 

 اأقققرا  حتقققت ابألأقققات االجتقققار مل افحققة الوعنيقققة يوققةاهل إحقققدا  عميقق  الققققانون نقق  -186
 املتعميققق  2017 لسقققنة 219 عقققدد احل قققومي األمقققر  قتعققق  فعمييقققة بصقققىة تركيزهقققا ومت العقققدل وزارة

 اققري وأ ققر  ح وميققة جهققات عققن )ممثميققني وأععققائها الثالثققة الرتبققة مققن )قاضققية رئيسققتها بتسققمية
 وأعققدت .2018 جققانىي منققذ مقققر مققن مت ينهققا ومت لميتجديققد قابميققة اققري سققنوات 5 ملققدة ح وميققة(

 سريها. وعرق بتنعيمها يتعمي  ح ومي أمر مشرو. اهليوة
 اليققوم هققذا لرمزيققة ابلنعققر   2019 جققانىي 23 يققوم األول السققنوي تقريرهققا اهليوققة تقققدم -187
 .1846 سنة رمسية بوثيقة تونس   والرق العبودية الغاء لذكر  وعين كيوم  اقراره مت الذي
 املتحققدة االمققم م تقو مققن فقين وبققدعم املققذكور الققانون مققن 46 الىصقل ألح ققام تطبيققا -188
ة ابملقدرات املعين  ابألأققات االجتقار مل افحقة الوعنيقة االسقرتاتيجية بصيااة اهليوة قامت واجلًر

 مجيقققع مقققع واستشقققارات ورأقققات تنعقققيم  قققالل مقققن تشقققاركية مقاربقققة وفققق  2023-2018 لميسقققنوات
 وهقي .2019-2017املتد ميني. كما وضعت  طة عمل لتنزيل داور االسرتاتيجية لميىرتة املمتدة بني 

 اهقدا  من 5 اهلد  من 5.2 واملؤأر 16 اهلد  من 16.4و 16.2 املؤأرات مع تتناام أعر
 املستدامة. التنمية
 تطبيقق  جمققال    اصققة العققاهرة مل افحققة أققاممية مقاربققة وضققع اىل االسققرتاتيجية وهتققد  -189

 االجتقققار حققول بيققاانت قاعقققدة ارسققاء اىل ابخضققافة لميعققحااي املسقققاعدة و ليققات احلمايققة اجققراءات
 مهامها. اجناز   استغالهلا هبد  ابألأقات

 ابسققتغالل العالقققة  ات القانونيققة النصققوت خمتميققف ملالئمققة جلنققة إبحققدا  اهليوققة وقامققت -190
 االعىققققال ابسققققتغالل تتعميقققق  ابألأقققققات االجتققققار حققققاالت مققققن %75 قرابققققة أن ابعتبققققار االعىققققال
   الققانوين اخعقار تعارب جانو اىل املنزلية والعمالة التسول   االقتصادي االستغالل و اصة
 عميق  أو لميحمايقة التقد ل مسقتو  عمي  صعوابت  مي  مما العقوابت أو املىاهيم حي  من اجملال

ة. القانوين الت ييف مستو   لميجًر
 الققذي احل ققومي األمققر مشققرو. منهققا الرتتيبيققة النصققوت اعققداد عميقق  كققذل   اهليوققة تعمققل -191
 العال . و جانية ابألأقات االجتار بعحااي الت ىل وعرق أروط يعبط



CCPR/C/TUN/6 

GE.19-11027 38 

 املتد ميني: من العديد بت وين اهليوة قامت كما -192
 املباأققرين والقعققاة التحقيقق ( مققن 14و العموميققة النيابققة مققن 28) مرجققع قعققاة •

 مستىيد 200 من أكثر مشميت القعائيني واملميحقني
 ضققابطة مورمققن 25 مشميققت دورات 4   م ققونني ت ققوين الققدا ميي: األمققن ققوات •

 املسقققتو  عميقق  دراسقققية دورات 4 إىل إضققافة وعنيققني م قققونني 8 وا تيققار عدليققة
 مستىيد 104 لىائدة اجلهوي

  ليقات حقول ت وينيقة وورأقات دورات تنعيم االجتماعية: الشؤون وزارة إعارات •
 26 وت ققوين االجتماعيققة الرعايققة  راكققز العققامميني مشميققت العققحااي عميقق  التعققر 
  اتصال كنقاط  متىقد

 ت وينيقة ودورات منقدوب 25 حقدود   امل قونني ت وين الطىولة: محاية مندوي •
  جهوي مندوب 41 لعدد

 مشقار  ألىقي مقن أكثقر مشميقت 2018 سقنة  قالل ت قويين نشقاط 29 بققق تنعقيم •
 لميهجرة الدولية املنعمة مع ابلشراكة

 يُقنّعم القذي البشقري" ابلعنصقر املتقاجرة "مقاومقة تقرب    عس ريني قعاة اربعة وأار  -193
 املتعميققة املعطيقات مقع عممييقا التعامقل مقن مت يقنهم قصقد أبنقرة السميم أجل من الشراكة دول  ركز

 مقاومقققة سقققبيل   املتققققذة واخجقققراءات اآلليقققات أهقققم عميققق  والتعقققر  البشقققري ابلعنصقققر ابملتقققاجرة
 ابألأقات. االجتار ظاهرة
 بق: اهليوة تقوم العحااي محاية مستو  وعمي  -194

 العال  وجمانية الطبية املساعدة توفري •
 التعقققوي  عميققق  احلصقققول لعقققمان واالداريقققة القعقققائية اخجقققراءات حقققول االرأقققاد •

  املناسو

 العدلية االعانة عمي  لميحصول املميىات ت وين عمي  املساعدة •
 اجلهقققات عميققق  إحالتهقققاو  ابألأققققات االجتقققار عممييقققات حقققول اخأقققعارات تميققققي •

 املقتصة. القعائية

 ضقققحية 780 إحصقققاء مت ابألأققققات  االجتقققار مل افحقققة الوعنيقققة اهليوقققة لتقريقققر ابلرجقققو. -195
 اأققعارا 430 تميقققت كمققا  .2017 سققنة حالققة 742ققققب يقققدر العققدد هققذا كققان  بينمققا 2018 سققنة
ثل  التعهقد مقن .% 9.6 ونسقبة املميىقات مقن   %81 بنسقبة لقأ األساسقي املصدر املدين اجملتمع ًو

 مواضقققيعها تعميقققت اتصققاال 489 بميققق  فقققد األ عققر  القققرقم عققرب االتصققاالت عقققدد أمققا التميقققائي.
 االجتققار حققاالت بققني حالققة 413 وتنققدر  استىسققار. عميققو او بوضققعية اأققعار او مميىققات  تابعققة

 اجلققداول وتع ققس القعققاء. عميقق  حالققة 58 عققدد وأحالققت امققرأة. 336 بيققنهم مققن ابألأقققات
  اهليوة. تقرير وف  ابألأقات ابخجتار املتعميقة االحصائيات أهم 23و 22و 21 املميحقة
 لقققوزارة التابعقققة االجتماعيقققة الرعايقققة مراكقققز تولقققت فققققد ابلعقققحااي  التعهقققد خبصقققوت أمقققا -196
 عىقال 36 بيقنهم مقن حالقة 70 بقرابقة التعّهقد 2018-2017 سقني  قالل االجتماعية الشؤون
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 مقن ومت يقنهم لميعحااي والتوجيأ والرعاية وقتية بصىة اخقامة  دمات وقدمت الذكور من أاميبهم
 االجتماعي. اخسعا  منعومة ضمن األساسية احلاجيات

 بقني املرتاوحقة الىقرتة   العقحااي مقن 69 لقق الطبيقة ابملساعدة الصحة وزارة تقدمت كما -197
 مقن ضقحية 15 توجقد كمقا  %60 االان  مقن العقحااي مععقم وكانقت 2018 وديسقمرب جانىي

 العقحااي نسقبة وتبميق  فاسقو(. بوركينقا مقن 1 كونغوليقة   1 االيىواريقة  اجلنسية من 13) األجانو
 سقنة 21.6 العمقر ومتوسقط سنة 54 واألقص  سنة 11 األدىن السن ويبمي  % 45 األعىال من

 ضحية. 43 "اجناد" القعائية الصحية الوحدة عر  من العحااي استقبال  دمة وتميقت

 االطفال عمل ضر كلنا   شري  -2.8 
 2020-2015 لميىققرتة األعىققال عمققل مل افحققة وعققين خمطققط إعققداد   تققونس أققرعت -198
 عمقل أأق ال أسقوأ حعر بشنن 182 رقم الدولية العمل اتىاقية وضعتها الي املبادئ عمي  يرت ز

 األدىن احلققد بشقنن 138 رققم الدوليققة العمقل واتىاقيقة عمييهقا لميقعققاء الىوريقة واخجقراءات األعىقال
 مقن ابحلقد ال ىيميقة العمميية واآلليات التصورات وضع إىل املقطط هذا ويهد  االستقدام. لسن

  : داوره اهم وتتمثل العمل. بسوق األعىال التحاق
 لعقققاهرة التصقققدي  سقققنلة العالققققة  ات القانونيقققة النصقققوت جتقققانس عميققق  العمقققل •

 األعىال. عمل

  املعنية اهلياكل خمتميف بني وتشاركي مندم  إعار  مي  •

 املتد ميني. ملقتميف والتقنية املؤسساتية القدرات تنمية •

  االقتصادي لالستغالل عرضة األكثر األعىال ومحاية الوقاية   اخسهام •

 العمققل منعمققة مققن بققدعم 2017 سققنة لإلحصققاء الققوعين املعهققد اجنققز اخعققار  هققذا و  -199
 وأفقادت أسقرة 12800بقققققق عينقة مشميقت  (47) املؤأقرات متعقددة عنقوديقة استقصقائية دراسة الدولية
 التونسقققققيني( األعىقققققال مقققققن %7.9) سقققققنة 17و 5 بقققققني أعمقققققارهم تقققققرتاوط عىقققققل 179.900 أبن

  طرية. أبعمال يقومون (% 6) عىال 136.700 منهم يعمميون
 " تقونس   األعىقال عمقل ضد "معا مشرو. اجناز يتم املذكور الوعين لميمقطط وتنىيذا -200
 لبميقققدان القققدوي العمقققل م تقققو مقققن بقققدعم  2020 ومقققاي 2017 جقققانىي بقققني املمتقققدة الىقققرتة  

 لققأ  صصققت حيقق  األمري يققة العمققل لققوزارة التققابع الدوليققة العمققل أققؤون م تققوو  العققري املغققرب
 األمري ية. العمل وزارة قبل من دوالر ممييون 3 تقدر موارد
 أصققحاب ومنعمققات العمققال ومنعمققات احل ومققة قققدرة تعزيققز إىل املشققرو. هققذا يهققد  -201
 دعققم  ققالل مققن األعىققال عمققل مل افحققة الوعنيققة العمققل  طققة تنىيققذ عميقق  املققدين واجملتمققع العمققل
 اجملال   االجتماعية والتعبوة الوعي وتعزيز أأ الأ وأسوأ األعىال بعمل املتعميقة املعار  وحتسني
 بديميققة منققا   بعقق  عميقق  إضققافة لميت ققرار وقابققل متققاط األعىققال عمققل متابعققة لنعققام منققو   و ميقق 
 األعىال. عمل من الوقاية أجل من اخدما  وإعادة لميمرافقة
__________ 

-www.ins.tn/fr/publication/enqu%C3%AAte-nationale-sur دراسة استقصقائية عنقوديقة متعقددة املؤأقرات (47)

le-travail-des-enfants-en-tunisie-2017. 

http://www.ins.tn/fr/publication/enqu%C3%AAte-nationale-sur-le-travail-des-enfants-en-tunisie-2017
http://www.ins.tn/fr/publication/enqu%C3%AAte-nationale-sur-le-travail-des-enfants-en-tunisie-2017
http://www.ins.tn/fr/publication/enqu%C3%AAte-nationale-sur-le-travail-des-enfants-en-tunisie-2017
http://www.ins.tn/fr/publication/enqu%C3%AAte-nationale-sur-le-travail-des-enfants-en-tunisie-2017
http://www.ins.tn/fr/publication/enqu%C3%AAte-nationale-sur-le-travail-des-enfants-en-tunisie-2017
http://www.ins.tn/fr/publication/enqu%C3%AAte-nationale-sur-le-travail-des-enfants-en-tunisie-2017
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 السقن وكبار والطىولة واألسرة واملرأة االجتماعية الشؤون وزاريت عمميت الصدد  هذا و  -202
 والايت كامقل  عن ممثميني الطىولة محاية مندوب 24و أغل متىقد 24) اتصال نقاط بع  عمي 

 اقتصاداي. املستغميني األعىال وضعيات ملعاجلة والتنسي  والتعهد لميرصد اجلمهورية(

 الققي األعمققال أنققوا. بتحديققد املتعميقق  االجتماعيققة الشققؤون وزيققر قققرار مراجعققة متققت كمققا -203
 احلققاالت تعققمني  ققالل مققن اوطققرة واملهققن الوظققائف قائمققة وتوسققيع األعىققال تشققغيل فيهققا حيّجققر
 (.24 )مميح  التالية واملهن
 لمينسقققاء االقتصقققادي لالسقققتغالل العميققققة االسقققباب عميققق  القعقققاء   املسقققامهة إعقققار و  -204

 عققدة والرتبيققة االجتماعيققة والشققؤون السققن وكبققار والطىولققة واألسققرة املققرأة وزارات تنىققذ واالعىققال 
 (.25 )مميح  برام 
 الدوليقققة االتىاقيقققات مععقققم عميققق  تقققونس مصقققادقة فقققرام األعىقققال  محايقققة خبصقققوت أمقققا -205
 اأققق ال هنقققا  زالقققت ال اجملقققال  هقققذا   التشقققريعات وخمتميقققف األعىقققال عمقققل خبصقققوت والعربيقققة
 عقققن لالنقطقققا. مب قققرة سقققن   لميعمقققل األعىقققال يقققدفع القققذي اهلققق  اجملتمعقققي الواققققع مقققع مالئمقققة
 األنشقطة قطاعقات و  املوازيقة األسقواق   والعمقل اهلامشقية املهقن تعقاعي   واستغالهلم الدراسة

 املنعمة. اري
 308 :2017 سققنة  ققالل الطىولققة محايققة ملنققدوي اجلهويققة امل اتققو عميقق  وردت ولقققد -206
   % 39.9 منهقققا االقتصقققادي االسقققتغالل أأققق ال ألحقققد أو لميتسقققول الطىقققل لتعقققري  إأقققعارا

% مققن  51صقىو  الىتيقات. ومتثميققت أاميقو تميق  احلققاالت   تعقري  الطىققل لميتسقول مقن قبققل ال بقار 
 مقققن %26جممقققو. االأقققعارات و  محقققل الطىقققل عميققق  األعمقققال التجاريقققة  قققار  األعقققر القانونيقققة بنسقققبة 

 راجقع وهقو ابلواققع رنقةمقا ضقويمية نسقبة ًثقل العقدد هقذ ل قون اخأقارة وتتجقأ اخأعارات. جممو.
 املراقبة.  ليات ضعف جانو إىل اخأعار واجو  لية ضعف إىل

 جمميقس مقع ابلتعقاون املقرأة وزارة أرعت  فقد لألعىال  اجلنسي االستغالل خبصوت أما -207
 واالعتقققداءات االسقققتغالل أأققق ال كافقققة  مقققن األعىقققال محايقققة حقققول وعقققين بقققرانم  تنىيقققذ   أورواب

 امليققدانيني  املتققد ميني قققدرات وتعزيققز العققاهرة هققذه  طققورة  ققد  الققوعي لنشققر يهققد  اجلنسققية 
 الاّلزمقة الرعايقة وتوفري العحااي ابألعىال والتعهد الوقاية جمال   لألعىال كافية  محاية يعمن  ا
 عميققق  يبقققى لألعىققال القانونيقققة احلمايقققة مبققادئ يرسقققخ مالئققم تشقققريعي إعقققار وضققع جانقققو إىل هلققم

 االسقققتغالل مل افحقققة املهنيقققني مقققن أقققب ة إنشقققاء ويقققدعم الىعقققمي  الطىقققل مصقققميحة احقققرتام أسقققس
  األعىال. ضد اجلنسي واالعتداء

حريرررة األصرررماص يأ رررنهة، قانونيرررة االحتفررراص ي عا لرررة األصرررماص احملرررري ني  رررن  -9 
 (11ي 10ي 9ي 7ي 2احلريّة )املوا  

 2016 لسنة 5 عر  القانون  نفيذ -1.9 
 املقققدة   قميققق  إ  بقققأ لميمحقققتى  القانونيقققة العقققماانت جمقققال   ت قققريس أهقققم هقققذا يعتقققرب -208

 لققد  مساعققأ أثنققاء معققأ لميحعققور دققامي ا تيققار الشققبهة  ي حقق  مققن وأصققبح لالحتىققام القانونيققة
 وكيققققل مققققن يطميققققو أن عائميتققققأ أفققققراد ألحققققد أو حملاميققققأ أو بققققأ لميمحققققتى  ًو ققققن البدايققققة  ابحقققق 

 فحق  إجقراء انقعاءها عند أو االحتىام مدة  الل العدلية العابطة منموري من أو اجلمهورية
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 اخيققا  سقجل عمي  منتعمة بصىة الالزمة الرقابة إجراء اجلمهورية وكيل عمي  يتوجو كما  عمل.
 بأ. احملتى  وحالة االحتىام ظرو  وعمي 
 مت قققققني متّ  وققققققد املعتمقققققدة  االحتىقققققام لغقققققر  الرمسيقققققة ابلقائمقققققة الدا مييقققققة وزارة متسققققق  -209

 وأحقوال ظقرو  ملراقبقة رصقد بقزايرات ابلقيقام هلقا واخ ن منها نسخ من والوعنية الدولية املنعمات
 اخنسقان حققوق عن لميدفا. التونسية الرابطة و اصة أنهنم   التقارير ورفع حريتهم من احملرومني
 مققن لميوقايققة الوعنيققة واهليوققة األمحققر لميصققمييو الدوليققة والميجنققة اخنسققان حلقققوق السققامية واملىوضققية
 التعذيو.

 لميققوانني األمنيقة الوحقدات احرتام مد  عمي  لميوقو  الىجوي التىقد ت ثيف يتم عممييا  -210
 توجيققأ عميقق  احلققرت  لقق     ققا الشققبهة  ي مققع التعامققل جمققال   الىعققمي  واملمارسققات النافققذة
 عققرب و لقق  أعققاله  إليهققا املشققار اجلديققدة األح ققام اسققتيعاب ةققو العدليققة العققابطة أعققوان اهتمققام
 النيابقة جهقاز مقع القدائم والتنسقي  واملوضقوعية الش ميية اخجراءات مستوفاة داضر بتحرير االلتزام

 الققدفا.   حبقققأ  اصققة واملتعميقققة الشققبهة لققذي القانونيققة العققماانت ت ققريس ي ىققل  ققا العموميققة
 تعتققرب العققماانت هبققذه املقميققة التجققاوزات وكققل واملعنويققة اجلسققدية احلرمققة ومحايققة العادلققة واحملاكمققة
 ابلنسبة العمر بقية السجن إىل تصل مشّددة بعقوابت الوعين اجلزائي القانون عنها يعاقو جرائم
 اجلزائية(. اجملمية من اثنيا 101 )الىصل املوت عنها النات  التعذيو حاالت إىل

 الققانون مقتعقيات حول 2017 سنة  الل القعاة ت وين مت التدريو  مستو  وعمي  -211
  اجملال.   امل ونني ت وين عمي  حاليا العمل ويتم قاضيا. 105 مشميت 5 عدد
 ملقنموري 2016 مقاي   عمقل مميحوظقة لميقصقوت  هقذا   الدا ميية  وزارة وأصدرت -212

 القي والعماانت ابحلقوق الشبهة  ي اعالم وضرورة القانون تطبي  حسن حول العدلية العابطة
 القانون. لأ ي ىميها

 معميققققققة وتعمقققققيم ابعتمقققققاد متعميققققق  منشقققققور إبصقققققدار 2014 سقققققبتمرب منقققققذ ابدرت كمقققققا -213
 واملعققايري الققوعين التشققريع ابحققرتام املنشققور أوصقق  وقققد هبققم احملققتى  لألأقققات املقولققة العققماانت

 االحتىقام ار  وهتيوة العناية كمزيد  هبم احملتى  لألأقات القانونية ابلعماانت املتعميقة الدولية
 هلم. والصحية األساسية املراف  كل  وتوفري لميمواصىات عبقا

  القسر  االختفاء جرهة -2.9 
  ققالل االوي تققونس تقريققر مناقشققة إثققر عميقق  األمميققة الميجنققة عققن الصققادرة لميتوصققية متابعققة -214
ققة هققذه إبدرا  واملتعميقققة 2016 سققنة  عميقق  قققانون مشققرو. اقققرتاط مت الققوعين  التشققريع ضققمن اجلًر
ققة  خدراجهققا اجلزائيققة اجملميققة  راجعققة املعنيققة الميجنققة انعققار  ابجلققرائم املتعميقق  العنققوان   مسققتقمية كجًر
 املتعميقققققة األمميققققة ابالتىاقيققققة الققققوارد ابلتعريققققف االسققققتونا  لميغققققر  مت وقققققد البشققققرية. الققققذات عميقققق 

 القسري ابال تىاء

 احملتجزين اصاألصم احصائيا  -3.9 
 بقققوزارة األمنيقققة الوحقققدات ابأقققرهتا القققي القعقققااي   هبقققم احملقققتى  عقققدد 26 املميحققق  يبقققني -215

 الدا ميية.
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 وينقسققققمون د ققققومني 8947و 13271 التونسققققية السققققجون   املوقققققوفني عققققدد ويبميقققق  -216
 عاققققة حسقققو سقققجنية وحقققدة 24 عقققدد تقققونس   ويوجقققد إاناث. 598و  كقققورا 21620 لعقققدد

   .27 املميح  ابجلدول مبينة سجنية وحدة ب ل املساجني وعدد االستيعاب

 السجون  اخل التصنيف  رابري -4.9 
 مققن 99 الىصققل ألح ققام تطبيقققا فإنققأ املسققاجني  بقيققة عققن األعىققال بىصققل يتعميقق  فيمققا -217
 مت السققجون  بنعققام املتعميقق  2001 لسققنة 52 عققدد القققانون مققن 10 والىصققل الطىققل محايققة جمميققة

 التاليقققة: ابلسقققجون مقققودعني عىقققال 56 عقققددهم والبققال  املسقققاجني مقققن الىوقققة هلقققذه ارفقققة ختصققي 
 وصىاقس. واملساعدين وسوسة ومنوبة املرانقية
  2015السن   جانىي ومت إبرام اتىاقية أراكة بني وزاريت العدل واملرأة واألسرة والطىولة وكبار  -218
  ليقات وتطقوير الققانون مقع نقزا.   األعىقال إصقالط مراكقز تققدمها القي اوقدمات حتسني هبد 
 حلقققوق والدوليققة الوعنيققة لميمنعومققة احرتامققا اخصققالط ملراكققز األساسققية األهققدا  حيققق   ققا التعهققد
  الطىل.
 مققن 6و 3 الىصققميني ح ققامأل وتطبيقققا احمل ققومني عققن املوقققوفني بىصققل يتعميقق  فيمققا أمققا -219
 اقتعق  إ  هبمقا املبقني الققانوين التصقنيف اعتمقاد يقتم فإنقأ املذكور 2001 لسنة 52 عدد القانون
 :أصنا  ثالثة اىل السجون تنقسم " أنأ 3 الىصل

 .حتىعيا املوقوفني األأقات وأتوي اخيقا  سجون •

 أو لميحريقققة سقققالبة بعققققوابت عمييهققققم احمل قققوم األأققققات وأتوي التنىيقققذ سقققجون •
 .أأدّ  بعقوبة

 اجلققققنح  أجققققل مققققن عميققققيهم احمل ققققوم األأقققققات وأتوي املىتوحققققة أققققبأ السققققجون •
 .الىالحي العمل   واملؤهميني

 كققل    التىريقق  جيققو أنقأ عميقق  املتاحققة  اخم انيققات حسقو التصققنيف هققذا اعتمققاد ويقتمّ  -220
 املسققاجني تصقنيف يقققع " أنقأ 6 الىصققل وأضقا  .عميققيهم واحمل قوم حتىعيققا املوققوفني بققني احلقاالت
قققة ونقققو. والسقققن اجلقققنس أسقققا  عميققق  إيقققداعهم  جقققرد  كقققانوا  إ ا مقققا حبسقققو اجلزائيقققة واحلالقققة اجلًر
 ".عائدين أو مبتدئني
 لميتصققنيف جديققدة  ليققة تركيققز مت العقوبققة  وتققدر  املعامميققة إفراديققة مبققدأ ت ققريس إعققار و  -221
 أنعمقة ثالثقة عميق  وتعتمد  طورتأ ودرجة لميسجني السميوكي التطور عمي  ترت ز التصنيف وإعادة
 التواي: عمي  هي

 اوطرين املساجني وأيوي التنمني عاي نعام •

 وطورة متوسطي املساجني وأيوي التنمني متوسط نعام •

 اوطورة. متدين املساجني وأيوي مىتوط أبأ نعام •

 الرومقي وبقر  منوبقة هقي منو جيقة سقجون ثال    اآللية هذه اعتماد   الشرو. مت وقد -223
 السجون. بقية عمي  وتعميمها التجربة تقييم انتعار   العامري وبر 
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 السجون  اخل االكتظاص  كافحة -5.9 
 لميصقققمييو الدوليقققة لميجنقققة اخقمييميقققة املندوبيقققة م تقققو مقققع ابلتنسقققي  العقققدل وزارة أحقققدثت -224
  واملتوسقط القريقو املقد  عميق  السقجون اكتعقام مقن لميحقدّ  مقرتحقات لتققدمي تى قري  مييقة األمحر
 دا قققل االكتعقققام مقققن احلقققد مسقققالة لدراسقققة العمقققل وورأقققات النقققدوات مقققن العديقققد نعمقققت كمقققا

 وهي: متعددة مستوايت عمي  تدابري اعتماد أثره عمي  مت السجون
 عرب: واالحتىام ابلسجن اخيدا. من احلد •

 القعقققاة حتسقققيس مت حيققق  اسقققتثنائيا اجقققراء التحىعقققي اخيققققا  جعقققل •
 إجققراءات تىعيققل  ققالل مققن املتهمققني حريققة مققع التعامققل أسققميوب بتغيققري
 ب ىالة. أو بعمان واخفرا  املؤقت السراط

 إحققدا  عميقق  والعمققل قققانوان عمييهققا املنصققوت البديميققة العقققوابت تىعيققل •
 التنهيقل سياسة وتطوير ابلسجن اخيدا. لتجنو أ ر  بديمية عقوابت
 القعقققاء إصقققالط دعقققم بقققرانم  إعقققار   مت وأنقققأ عميمقققا اخدمقققا  وإعققادة
 إرسقاء انتعقار   املصقاحبة منعومقة تركيقز االوروي االحتقاد مع ابلتعاون
 أمههققا أهققدا  عققدة حتقيقق  عميقق  تعمققل وهققي هلققا مت امققل قققانوين نعققام
قة عبيعقة مقع العقوبة مالءمة من القعاة مت ني  وأقصقية املرت بقة اجلًر
 ظققققرو  وحتسققققني ابلسققققجون االكتعققققام ظققققاهرة مققققن والتقميققققي  اجلققققاين

 دققققيطهم دا ققققل املققققودعني وإبقققققاء العققققود نسققققبة مققققن واحلققققد االحتجققققاز
 .واالجتماعي األسري

 اجلزائية املادة   ابلوساعة الصميح  لية تىعيل •

 والوضققع القعققائية كاملراقبققة  احملاكمققة انتعققار   لالحتجققاز بققدائل إجيققاد •
  الشققرعي والسققراط اوققات العىققو  ليققي وتيسققري اخل رتونيققة املراقبققة حتققت
  السجون اكتعام من لميحدّ  أّوي كحلّ 

 مقققن لميحقققد الالحققققة والرعايقققة املسققاجني وأتهيقققل إصقققالط بقققرام  تطققوير •
 العود. نسبة

 اسققتيعاهبا عاقققة   لميرتفيققع السققجون عديققد هتيوققة  ققالل مققن التحتيققة البنيققة تطققوير •
 وتسققع  العققامري( وبققر  وقققابس سوسققة واملسققعدين واملنسققتري واملهديققة )صققىاقس
 ل قققققل املقصصقققققة املسقققققاحة   الرتفيقققققع إىل واخصقققققالط لميسقققققجون العامقققققة اخدارة
 ومقققن مربقققع( مقققرت 4 عقققن تققققل )ال املعتمقققدة الدوليقققة املعقققايري مقققع لتقققتالءم سقققجني
 مرافق  تركيز مت كما  .2022 ىمو  مربع مرت 3.42 املساحة تمي  تبمي  أن املتوقع

 الوحققدات مققن بعققدد ومطققابخ ومغاسققل وتنشققيطية وإصققالحية صققحية وفعققاءات
 وجتهيقز اقسقام عقدة حيتقوي العقامري بر  بسجن صحي مركز تسميم مثل السجنية
  سجني. 300 لق يتسع بصىاقس و  ر بأ والتنهيل والتشغيل لميت وين فعاءات

 واحلققد اجلزائيققة اخجققراءات وجمميققة اجلزائيققة اجملميققة  راجعققة  اصققة التشققريعات تطققوير •
 قاضقي صالحيات وتوسيع احرتازية تدابري وإقرار التحىعي اخيقا  حاالت من
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 تعققققديل صقققالحية وإسقققناده الشققققرعي السقققراط مقققادة   و اصققققة العققققوابت تنىيقققذ
  لققق  مقققن اجلقققرائم بقققبع  اواصقققة العققققوابت بعققق  ملراجعقققة ونشقققري العققققوابت.
 إاثرة عققدم اقققرتط والققذي الربملققان عميقق  حاليققا املعققرو  املقققدرات قققانون مشققرو.
 حلالتقأ ونىسقي عقمل عالجقي نعقام إىل اوعو. عميو من ضد العمومية الدعو 
 اري املباأرين. أعبائأ موافقة دون الصحية املؤسسة يغادر ومل ينقطع ومل الصحية

 لسققنة 39 عققدد القققانون اعتمققاد مت القققانون   لقق  عميقق  املصققادقة انتعققار   أنققأ
 املتعميققق  1992 لسقققنة 52 عقققدد لميققققانون ودقيققق  جزئقققي بتنققققيح املتعميققق  2017

 ابلنسققققبة التقىيققققف ظققققرو  بتطبيقققق  لميقاضققققي السققققماط  ققققالل مققققن ابملقققققدرات
 ومراكقققققز السقققققجون عقققققوء مقققققن التقىيقققققف يعقققققمن  قققققا املبتقققققدئني لميمسقققققتهمي ني
 املتعميقق  القققانون مراجعققة عميقق  العققدل بققوزارة ددثققة جلنققة حاليققا وتعمققل اخيقققا .

 السجون. بنعام

 الققزايرة مققن مققنهم واملت ققونني املشققغميني ومت ققني لميمسققاجني األسققرية الققروابط متتققني •
 سقنة 13 دون سقنهم القذي األعىقال ومت قني الشقهر   مقرة  عقدل حقاجز بقدون
 كانقققت  مهمقققا املسققاجني أصقققنا  ل ققل مسقققتمرة بصققىة حقققاجز بققدون القققزايرة مققن

 املسقاجني مت قني 2017 رمعقان أقهر مقن بدايقة مت كمقا  املرت بقة. اجلرائم عبيعة
 ملعقققايري وفققققا سقققجنية فعقققاءات دا قققل  ويهقققم مقققع اخفطقققار وجبقققات تنقققاول مقققن

 دددة.

 االحتجاز ا اكن زاي   -6.9 
 السقققجنية لميوحقققدات وفجويقققة دوريقققة بقققزايرات واخصقققالط السقققجون تىقديقققة مصقققاحل تققققوم -225

 جلميققققع وتسققققهيال اال ققققالالت. عميقققق  والوقققققو  املرفقققق  هققققذا وصققققعوابت مشققققاكل عميقققق  لالعققققال.
 وزارة مققع سققواء الغققر    االتىاقققات مققن العديققد العققدل وزار ابرمققت السققجون  بققزايرة املتققد ميني

 لالعققال. األعىققال إصققالط مراكققز بققزايرة الطىولققة محايققة ملنققدوي لميسققماط (2016 )جققانىي املققرأة
 144 الىقراتن )انعر التعذيو من لميوقاية الوعنية اهليوة ومع دا ميها والعي  اخقامة ظرو  عمي 
 . (145و

 2016 سققني  ققالل مت نققت الققزايرات جلنققة التعققذيو ملناهعققة الوعنيققة ابهليوققة وأحققدثت -226
 أمققققاكن خمتميقققف مشميقققت است شققققافية مسقققحية ومععمهقققا وقائيققققة زايرة 50 بقققق القيقققام مقققن 2017و

 املعنيققة اجلهققات إىل رفعققت بتقققارير أأققىعت والسققجون االحتىققام مراكققز منهققا و اصققة االحتجققاز
 التشق ي حبق   اصقة فعالقة  ليقات وضع وضرورة االحتجاز ظرو  خبصوت توصيات وتعمنت

 إدارتأ. او السجن حرا  قبل من النزيل هلا يتعر  الي التجاوزات من

 (14 )املا   يحيا   القضاء استقللية -10 
 القضاء استقللية لضمان املتمذ  الترابري -1.10 

 عميققيهم سققميطان وال مسققتقميون والقعقاة مسققتقمية القعققائية السقميطة أن عميقق  الدسققتور نق  -227
 جمموعقة عميق  ونق  (109 )الىصقل القعقاء سقري   تقد ل كقل  وحجقر القانون لغري قعائهم  
 اجملميقققس عقققر  مقققن إال عنقققأ رفعهقققا ً قققن ال لميقاضقققي جزائيقققة حصقققانة مقققنح منهقققا العقققماانت مقققن
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 عقن إيقافقأ وال عزلقأ وال رضقاه دون القاضقي نقميقة إم انيقة وعقدم (104 )الىصقل لميقعاء األعمي 
 يعقبطها القي العقماانت وعبق  احلقاالت   إال عمييقأ أتديبيقة عقوبة تسمييط وال إعىاءه وال العمل
 (.107 )الىصل لميقعاء األعمي  اجملميس من معميل قرار و وجو القانون
 جمميقس ضقمن القعقاء هياكقل كقل  جتميقع التونسقي القعقاء اتريقخ   األوىل لميمرة مت كما -228
  لميقعاء. األعمي  اجملميس يدع  موحد
 احلركققة أعققدت الققي العققدي القعققاء عميقق  لإلأققرا  وقتيققة هيوققة إحققدا  2013 سققنة ومت -229

 واجملميقققس اخداريقققة لميمح مقققة األعميققق  اجملميقققس واصقققل فيمقققا 2016و 2013 بقققني لميىقققرتة القعقققائية
 مققققن مجميققققة اهليوققققة وأرسققققت احل ومققققة. رئققققيس إأققققرا  حتققققت مهامهمققققا احملاسققققبات لققققدائرة األعميقققق 

   العمييققا لميمناصققو الرتأققح ابب وفققتح القعققاة ملشققاال االسققتما.  لقق  مققن اجليققدة املمارسققات
 املناصو. لتمي  املرتأحني بني التناظر معيار واعتماد القعاء
 إىل واحملقققامني القعققاة ابسقققتقالل املعنيققة اواصققة املققققررة زايرة اهليوققة هقققذه واليققة  ققالل ومت -230
 (48)(2014 ديسمرب - نوفمرب) تونس
 مت القذي لميقعقاء األعميق  اجملميقس تركيبقة ابسقت مال واجملميسقني الوقتيقة اهليوقة والية وانتهت -231

 تنقققققيح بعققققد 2017 أفريققققل   نشققققاعأ   فعمييققققا وانطالقققققأ 2016 أكتققققوبر   أععققققائأ انتقققققاب
 .2017 لسققنة 19 عققدد األساسققي القققانون  قتعقق  2016 لسققنة 34 عققدد األساسققي القققانون
 قعقائية قطاعيقة جمالس وثال  العامة اجلميسة   تتمثل هياكل أربع لميقعاء األعمي  اجملميس ويعم
  واملاي(. واخداري )العدي
 املرصودة االعتمادات صر  من مت نأ بعدم املرتبطة اجملميس هبا مر الي الصعوابت وبعد -232
 ميزانيتقأ  ناقشقة يققوم حاليقا أصقبح  2018  يزانيقة املرتبطقة واالأ االت 2017 بعنوان لىائدتأ
 كمقا  (28 )مميحق  حلاجياتقأ وفققا صقرفها عميق  ويشقر  الشعو نواب جمميس أمام مستقمية بصورة
 بأ.  ات مقر لأ أصبح
 متققققت والققققي 2017/2018 القعققققائية احلركققققة إعققققداد   العققققدي القعققققاء جمميققققس انطميققق  -233

 أعققد كمققا  .2017 سققبتمرب   املنعقققدة العققدي القعققاء جملميققس العامققة اجلميسققة مققن عمييهققا املصققادقة
 الشقغورات لسقد اجلزئيقة القعقائية احلركقات بعق  عميق  وأأر  .2018/2019 القعائية احلركة
 القعقاء   التسقميات بتعزيقز وققام مقؤ را. إحقداثها مت الي احملاكم    صوصا العمل ملصميحة أو

 العس ري.
 مسقققبقا املنشقققورة املعقققايري مقققن مجميقققة عميققق  القعقققائية واوطقققط الرتقيقققات   اجملميقققس ويعتمقققد -234
 الشققغورات سققد   اعتمققد حققني   وال ىققاءة النزاهققة يمعيققار  و صوصققا هبققا القعققاة كافققة  وإعققالم
 ابلنسقققبة إجيابيققة بتقققدابري االسققتونا  مقققع واملسققاواة التنققاوب معيقققاري عميقق  العمقققل مصققميحة ومراعققاة

  اليقومي. عمميهم وصوصية العقارية احمل مة قعاة ولىائدة األقرب لميمحاكم نقميتهم   لميقاضيات
 العمقل ملصقميحة النقميقة ت قون أن عميق  اجملميقس عمقل الدا مييقة  املناع    العمل ولتحىيز أنأ كما

__________ 
 املقررة اواصة املعنية ابستقالل القعاة واحملامني إىل تونس زايرة تقرير (48)

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/26/Add.3 . 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/26/Add.3
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/26/Add.3


CCPR/C/TUN/6 

GE.19-11027 46 

 مققع وظيىيققة  ططققا مققنهم الققبع  إسققناد مت كمققا  املسققتجدة  األعبققاء مققن لميتقىيققف برتقيققة مقرتنققة
 وال ىاءة. النزاهة أرعي مراعاة
 القدا ميي نعامقأ وضقع عمي  لميعمل اواصة الميجان من عددا العدي القعاء جمميس وكون -235

 القعاة. ا القيات جممية مشرو. خعداد وأ ر  لميقعاة األساسي النعام قانون مشرو. وخعداد
 املتعميقققققة 2018 سقققنة  قققالل القعقققاة حركقققة إبعقققداد اخداري القعقققاء جمميقققس ققققام كمقققا -236
 اخداريققة لميمح مققة قققانون مشققرو. إعققداد بصققدد وهققو اخداريققة. لميمح مققة الىققرو. رؤسققاء بتسققمية
 لميقعاة. األساسي ولمينعام
 املاليني. لميقعاة األساسي القانون مشرو. إعداد عمي  املاي القعاء جمميس ويعمل -237
 القققققانون  وجققققو إحققققداثها مت الققققي القققققوانني دسققققتورية ملراقبققققة الوقتيققققة اهليوققققة  صققققوت   -238

 أععقققاءها تسقققمية مت فققققد (49) 2014 أفريقققل 18   املقققؤر  2014 لسقققنة 14 عقققدد األساسقققي
 (18 فققققرة )انعقققر الدسقققتورية احمل مقققة تركيقققز حقققني إىل عمميهقققا ويسقققتمر .2014 أفريقققل   السقققتة

 2015جقوان  8ألقف دينقار. وققد أصقدرت اهليوقة بقني  120مبميق   2015وبميغت ميزانيتهقا  قالل سقنة 
 تنىيقذها مت ققرار 17 قرار(:   ر صدور )اتريخ 2018 أكتوبر 22 إىل قرار( أول صدور )اتريخ
 مجيعها.
 التنديقققو جمميقققس عميققق  أتديقققمل مميقققف 96 إحالقققة مت فققققد  القعقققاة أتديقققو خبصقققوت أمقققا -239

 مققن ابوصققم اخ ن وعقوبققة قققا  17 عميقق  اخنققذار عقوبققة تسققمييط ومت لميقعققاء األعميقق  ابجملميققس
 التتبعقققات مشميقققت حقققني   أقققرعية اقققري بصقققورة العمقققل عقققن التغيقققو بسقققبو قعقققاة 7 عميققق  املرتقققو
 قعاة. 7 عدد اجلزائية

 العا لة احملاكمة   ياحلق للعرالة الوصول ضمان -2.10 
 اجقل   عادلقة داكمقة   احل  أق  "ل ل ان عمي  الدستور من 108 الىصل ن  -240

 القرباءة قرينقة   احلق  مثل العماانت من مجمية وكر  القعاء" امام متساوون واملتقاضون معقول.
 وأققرعية (28 )الىصققل الشقصققية العقوبققة ومبققدأ والعقققوابت اجلققرائم أققرعية ومبققدأ (27 )الىصققل
 (.29 )الىصل واخيقا  االحتىام
 اسقرتاتيجية العقدل وزارة أققرت   الدوليقة املعقايري مقع الوعنيقة النصقوت مالءمة نطاق و  -241

 وت ققققريس القعققققاء اسققققتقالل تققققدعيم إىل ترمققققي (2016-2012) القعققققائية املنعومققققة خصققققالط
 مققن القعققائية املنعومققة   والشققركاء واملهنيققني املققواعنني ثقققة اسققتعادة  ققالل مققن املتقاضققني حقققوق
 (50)املؤسسايت اخعار وأتهيل التشريعي اخعار إبصالط  اصة املتعميقة داورها  الل

__________ 
هليوة الوقتية ملراقبة دستورية اب ملتعمي ا 2014أفريل  18املؤر     2014لسنة  14القانون األساسي عدد  (49)

-http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal القوانني

officiel/2014/2014A/032/Ta2014141.pdf . 
-http://www.e  منشورة عمي  املوقع( 2016-2012ية )خصالط املنعومة القعائ اسرتاتيجية (50)

justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/Bureau_EPP/projets/doc_strat.pdf . 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014A/032/Ta2014141.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014A/032/Ta2014141.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014A/032/Ta2014141.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014A/032/Ta2014141.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014A/032/Ta2014141.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014A/032/Ta2014141.pdf
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/Bureau_EPP/projets/doc_strat.pdf
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/Bureau_EPP/projets/doc_strat.pdf
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/Bureau_EPP/projets/doc_strat.pdf
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/Bureau_EPP/projets/doc_strat.pdf
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/Bureau_EPP/projets/doc_strat.pdf
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/Bureau_EPP/projets/doc_strat.pdf
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 عميقققققققق  متتققققققققد والسققققققققجنية القعققققققققائية املنعومققققققققة خصققققققققالط عمققققققققل  طققققققققة أعققققققققدت كمققققققققا -242
 ومحايققة العدالققة جبققودة جهققة مققن يتعميقققان أساسققني دققورين تعققمنت (51) 2019-2015 سققنوات
 لميعدالة. ابلولو  يتعمي  ودورا املتقاضني حقوق
 مققققع ومالءمتهققققا القققققوانني ملراجعققققة الميجققققان مققققن العديققققد أحققققدثت اوطققققط لتميقققق  وتنىيققققذا -243

 جمميقققققة  راجعقققققة املعنيقققققة )الميجققققان العادلقققققة احملاكمقققققة   ابحلققققق  واملتعميقققققة الدوليقققققة واملعقققققايري الدسققققتور
 محايققة وجمميققة التح ققيم وجمميققة والتجاريققة املدنيققة املرافعققات وجمميققة اجلزائيققة واجملميققة اجلزائيققة اخجققراءات
 األساسقققية الققققوانني مشقققاريع إعقققداد   أقققرعت جلقققان بت قققوين العقققدل وزارة ابدرت كمقققا  الطىقققل(.
  .القعائي ابلشنن الصمية  ات املهن وسائر واملاليني واخداريني العدليني لميقعاة
 (SPRING) بققرانم  منهققا األوروي االحتققاد مققن املمولققة الققربام  عديققد تنىيققذ يققتم وعممييققا  -244
 تطقققوير دعقققم وبقققرانم  والبشقققري اهلي ميقققي املسقققتويني عميققق  القعقققاء إصقققالط مسقققار دعقققم إىل الرامقققي
 د مققة تطققوير إىل يرمققي القعققاء فاعمييققة حققول أورواب جمميققس مققع تعققاون وبققرانم  العدالققة إصققالط
 اخصققققالحات "مسققققاعدة بققققرانم  إىل إضققققافة وأتهيميهققققا أ ققققر  منو جيققققة دققققاكم ومخققققس التعقيققققو
 الققققققدًقراعي اخصقققققالط مسقققققارات تعزيقققققز إىل يهقققققد  القققققذي اجلنقققققوي" اجلقققققوار دول   القعقققققائية
 وفاعمييتها. القعائية السميطة استقاللية وتعزيز والسياسي

 أقطقققاب ت قققوين مت واوصوصققية  املتشقققعبة اجلققرائم   لمينعقققر القعققاة لتقصققق  وت ريسققا -245
 القعققققائي والقطققققو  كققققره السققققالف االرهققققاب مل افحققققة القعققققائي كالقطققققو  متقصصققققة قعققققائية

 واملاي. االقتصادي

 وضقع األوروي االحتقاد عقر  مقن املمقول القعقاء إصقالط دعقم مشقرو. إعقار   مت كما -246
 تُقققّدم الققي الشقق اايت ملعاجلققة جديققدة عمققل  ليققة وهققي اجلزائيققة. لميقعققااي السققريع الىصققل بققرانم 
 لتحسقني هتقد  سقراط حبالة فيهم ابملعنون تتعمي  الي البح  وداضر العمومية النيابة إىل مباأرة
  ا الغيابّية األح ام عدد   واحلط القعائي الردّ  زمن   والتقميي  وجناعتأ احملاكم عمل مردودية
 احملاكمقة لشقروط احرتامقا معقولقة  جقال   أصقحاهبا إىل احلقوق وإيصال القانون إنىا    ُيساهم
 ابحمل مققققة منو جيققققة كتجربققققة  2015 سققققنة الققققربانم  هققققذا انطميقققق  وقققققد اخنسققققان. وحقققققوق العادلققققة

 .2019إىل اايقة أفريقل  2018وبراالبتدائية  نوبة وهقو بصقدد التعمقيم ببقاقي احملقاكم انطالققا مقن أكتق
 مآهلققا ومتابعققة أعوارهققا مواكبققة مققن اجلزائيققة اوصققومة أعققرا  مت ققني   الققربانم  هققذا سققاهم وقققد

  األح ام. تنىيذ نسبة وارتىا. اجلزائية الدعو    الىصل أجال   والتقميي 

 مجميققة اختققا  مت املتقاضققني  حقققوق وتيسققري لميقعققاء الولققو    احلقق  ت ققريس عميقق  وحرصققا -247
 والقذي العدليقة ابخعانقة املتعميق  2002 لسقنة 52 عقدد الققانون صقدر فققد القانونية  التدابري من

 بتميقققق  الدولققققة ت ىققققل عميققققو عميقققق  التقاضققققي أعبققققاء حتمققققل عميقققق  القققققادر اققققري لميمتقاضققققي يسققققمح
 اجلقدول ويبقني عمييأ. مدع  أو مدعيا كان  وسواء املدنية أو اجلزائية املادة   كان  سواء املصاريف
 مت كمقا  (.29 )املميحق  ابلتقريقر املعنيقة املقدة  قالل العدليقة اخعانقة مطالقو عقدد تطور املصاحو

__________ 
 منشورة عمي  املوقع 2019-2015قعائية والسجنية  طة عمل خصالط املنعومة ال (51)

http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2015/02/Plan-daction-r--forme-de-la-justice-2015-19-

FR-et-AR.pdf . 

http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2015/02/Plan-daction-r--forme-de-la-justice-2015-19-FR-et-AR.pdf
http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2015/02/Plan-daction-r--forme-de-la-justice-2015-19-FR-et-AR.pdf
http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2015/02/Plan-daction-r--forme-de-la-justice-2015-19-FR-et-AR.pdf
http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2015/02/Plan-daction-r--forme-de-la-justice-2015-19-FR-et-AR.pdf
http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2015/02/Plan-daction-r--forme-de-la-justice-2015-19-FR-et-AR.pdf
http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2015/02/Plan-daction-r--forme-de-la-justice-2015-19-FR-et-AR.pdf
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 ابخعانقة املتعميق  2011 لسقنة 3 عقدد الققانون  الل من اخداري القعاء   املنعومة تمي  تعزيز
  اخدارية. احمل مة لد  القعائية
 والقي املقرأة ضقد والعنقف اخرهابيقة كقاجلرائم  اجلقرائم بعق    العحااي وصوصية وابلنعر -248
  الوجوبية. العدلية اخعانة عمي  احلصول من الدولة م نتهم م ميىة  قعائية مصاريف تتطميو قد

 قامقت وتيسقريه  القعقاء إىل الولقو    احلق  متطميبقات مقع العدليقة اخعانقة مواءمة وملزيد -249
 لتقيققيم والقعققائية القانونيققة الدراسققات مركققز مسققتو  عميقق  جلنققة بت ققوين 2017 سققنة العققدل وزارة
 اجملقال   املتقد ميني خمتميقف بقني ابلتعقاون اوصقوت هقذا   ققانون مشقرو. واققرتاط 2002 قانون

 16 اهلققد  مققن 16.3 املؤأقر مققع اجلهققود هقذه وتتنققاام ...(. التنىيققذ وعقدول واحملققامني )القعقاة
 لميعدالة. الوصول   اجلميع بني ابملساواة واملتعمي  املستدامة التنمية اهدا  من

 منقذ العقدل وزارة قامقت فققد التحتيقة  البينقة بتعزيقز املتعميققة العممييقة التقدابري خبصوت أما -250
 عميققق  احملقققاكم مقققن مجميقققة إحقققدا   قققالل مقققن  صوصقققا القعقققائية اوارعقققة بتطقققوير  2011 سقققنة

 حملقققاكم لميوصقققول وتيسقققريا القققدرجتني عميققق  التقاضقققي حلققق  احرتامقققا دقققاكم( 5) االسقققتونا  مسقققتو 
 املتقاضقني مقن القعقاء وتقريقو املوجقودة احملقاكم نشقاط تطقّور مققاييس عميق  وأتسيسقا االستونا 
 السّ انّية. وال ثافة احملاكم بني الىاصمية املسافات عمي  ابالعتماد
 املقققققادة   و صوصقققققا ا تصاصقققققاهتا لتعقققققدد وابلنعقققققر اخداريقققققة احمل مقققققة مسقققققتو  وعميققققق  -251

 ابتدائيقة دائقرة 12 خحقدا  620 عقدد احل قومي األمر صدر فقد الىساد  وم افحة االنتقابية
 ابجلهات. اخدارية احمل مة عن متىرعة
 اجلزائيقققة اخجقققراءات مجيقققع العسققق رية احملقققاكم تطبققق ف العسققق ري  القعقققاء خبصقققوت أمقققا -252
 دقامي بتسققري اجلنائيقة والقدائرة العس ري التحقي  قاضي ويقوم العادلة. احملاكمة  بادئ املتعميقة
 أح قام عمييقأ نصقت ملا عبقا  ل  عمييأ يتعذر عندما اجلنائية القعااي   عنأ الدفا. يتوىل لميمتهم
 اجلزائية. اخجراءات جممية من 141و 69 الىصول
 والعققوابت املرافعات جممية وإمتام بتنقيح املتعمي  2011 لسنة 69 عدد املرسوم جاء فقد -253

 النعققققام وضققققبط العسقققق ري القعققققاء بتنعققققيم املتعميقققق  2011 لسققققنة 70 عققققدد واملرسققققوم العسقققق رية
 مقع متطابققا وجعميقأ العسق ري القعقاء منعومقة جذريقة بصورة ليغريا العس ريني لميقعاة األساسي
 عميق  العسق ري القعقاء منعومقة إصقالط   اعتمقد وققد العادلقة. احملاكمقة لعقمان الّدولية املعايري

 يميي: ما

 منهقا و اصقة الدوليقة والصق و  ابملواثيق  تنعيمها مت كما  العادلة احملاكمة معايري •
 املدنيققققققة ابحلققققققوق اوقققققات القققققدوي والعهقققققد اخنسقققققان حلققققققوق العقققققاملي اخعقققققالن
 .14 مادتأ   والسياسية

 القدوي" املسقتو  عميق  العسق رية احملقاكم عريق  عقن العقدل إدارة بشنن املبادئ " •
  "دي و".  بادئ اصطالحا تعر  والي

 اعُتمقدا الذْين 2005/33 والقرار 2005/30 قرارها   اخنسان حقوق جلنة وأأارت -254
 عقققر  مقققن رمسقققي بشققق ل الّت قققريس إىل عريقهقققا   وهقققي املقققذكورة املبقققادئ إىل 2005 أفريقققل  
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 القعقاء بقني والت امل التدا ل مبدأ أقّرت قعائية أنعمة عّدة نأ إىل اخأارة مع األممية  املنعمة
  احل ومية. واهليوات اخجراءات مستو  عمي  العدي القعاء ونعام العس ري

 العادلقققة احملاكمقققة ضقققماانت كافقققة  ت قققريس أعقققاله املقققذكورْين املرسقققومنْي   وجقققو متّ  كمقققا -255
  الل: من و ل  العس ري ابلقعاء

 درجتنْي  عمي  الّتقاضي مبدأ ت ريس •

 الوعين الدفا. لوزير ممنوحة كانت  الي العقاب وتوقيف ابلتتبع األمر سميطة إلغاء •
  العس ري التحقي  قاضي قرارات   ابالستونا  الطعن جمال توسيع •
  العس رية احملاكم أمام الشقصي ابحل  القيام إم انية إقرار •

 العس رية احملاكم أمام اواصة املسؤولية عمي  القيام إم انية إقرار •
  العس ري لميقعاء جمميس إحدا  عرب العس ريني القعاة الستقاللية تدعيم •

 العسكرية: احملاكة ا ام  رنيني عل  كةاحل خبصوص -3.10 
 فيهقا صقدرت الثقورة إثقر العسق ري القعقاء مقن هبقا املتعهقد القعااي أنّ  إىل اخأارة جتدر -256
 داكمققة حاليقا تققع وال املقدنيني. القعققاة مقن أاميبيقة تعقمّ  برتكيبقة قعققائية هيوقات قبقل مقن أح قام
 وهي: دددة حاالت   إالّ  العس رية احملاكم أمام املدنيني

 العسق رية والعققوابت املرافعقات جممية ب عمييها املنصوت العس رية اجلرائم بع  •
 وأبفرادها  العس ريّة املؤّسسة هياكل خمتميف بعمل وثي  ارتباط هلا جرائم وهي

 يشغميها الي واألماكن املؤّسسات أو املعس رات أو الث نات   املرت بة اجلرائم  •
 املسميحة  والقو  اجلي  لصاحل العس ريون

 مباأرة  اجلي  مصاحل ضد ترت و الي اجلرائم •

 والققوانني األنعمقة  وجقو فيهقا البقتّ  حق ّ  العسق ريّة احملقاكم منحقت الي اجلرائم •
 اواّصة 

 ومجيقع التونسقية ابألراضقي متواجقدة حمييىقة جيقو  رجال قبل من املرت بة اجلرائم •
 احل ومقققة وبقققني ح ومتهقققا بقققني كقققان  إ ا إالّ  اجليقققو  هقققذه  صقققاحل املاّسقققة اجلقققرائم
  وجقو احملقاكم هقذه مقنح وًُ ن األح ام هذه ختالف  اّصة اتىاقات التونسية
 الققدا ميي الدولققة أبمققن املقميققة اجلققرائم بعقق  أو مجيققع   لّنعققرا حقق ّ   ققات ققانون
   اوارجي  أو

  ناسبتها. أو لميقدمة مباأرهتم أثناء العس ريني ضدّ  املرت بة العام احل  جرائم •

  ققا متواصققمية العسقق رية احملققاكم ا تصققات  راجعققة امل ميىققة الىنيققة الميجنققة أأققغال تققزال وال -257
  اجملال.   امل رسة الدولية واملعايري الدستور من 110 الىصل ومقتعيات يتماأ 
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 (17 )املا   اخلصوصّية   احلق -11 
 اخلصوصية   احلق احرتام  رابري -1.11 

 املسققق ن وحرمقققة اواصقققة احليقققاة "حتمقققي الدولقققة ان عميققق  24 الىصقققل   الدسقققتور نققق  -258
 الشقصية". واملعطيات واالتصاالت املراسالت وسرية
 الشقصقققية. املعطيقققات محايققة 2004 لسقققنة 63 عققدد األساسقققي القققانون نعقققم أن سققب  -259
 وبروتوكوهلقققا 108 عقققدد أورواب جمميقققس واتىاقيقققة الدوليقققة واملعقققايري يتماأققق   قققا مراجعتقققأ حاليقققا ويقققتم

 تونس. عمييهما صادقت الذين اال تياري
 القسققم  صقق  فقققد اخرهققاب  م افحققة سققياق   اواصققة احليققاة احققرتام خبصققوت أمققا -260

 اواصقققة التحقققري عققرق 2015 لسقققنة 26 عقققدد األسققا  الققققانون مقققن األول البققاب مقققن اوققامس
  وجققو إال تققتم ان ً ققن ال والققي البصققرية السققمعية واملراقبققة االتصققاالت اعققرتا  بينهققا مققن والققي
 دددة. وملدة قعائي إ ن

 اىل النىا  حب  املتعمي  2016 لسنة 22 عدد األساسي القانون وجود ظل و  أنأ كما -261
 اواضققعة اهلياكققل ضققد املعميومققة اىل النىققا  عققالمل قبققل مققن رفعهققا مت الققي القعققااي مثميققت املعميومققة 
 احققدا  منققذ و لقق  ℅70 الشقصققية واملعطيققات اواصققة احليققاة حبمايققة  الهلققا الققدفع مت والققي
 .2017 سنة لميمعميومة النىا  هيوة
 العموميققة اهلياكققل ألققزم الققذي 2019 فيىققري 25   املققؤر  8 عققدد املنشققور صققدر كمققا -262
 عميققق  واالقتصقققار منهقققا بنسقققخ أو معهقققا لميمتعقققامميني الوعنيقققة التعريقققف ببطاققققات االحتىقققام بعقققدم

 الوعنيقة التعريقف بطاقة عدد من األ رية الثالثة األرقام تعمني وعمي  العرورية املعطيات تسجيل
 الشي ات... تميقي عند او أقصية معطيات تتعمن قائمات نشر عند ايعا يتم ما وهو

 التعريررف بطاقررةب املتعلررق 1993 لسررنة 27 عررر  القررانون تنقرري ب املتعلررق القررانون  شررري  -2.11 
 الوطنية
 املتقققد ميني مجيقققع مواققققف توحيقققد بغايقققة 2018 جقققانىي   املقققذكور املشقققرو. سقققحو متّ  -263
 لبطاققققة اال تياريقققة الصقققبغة إققققرار أو بيومرتيقققة تعريقققف بطاققققة ِاعتمقققاد ُوجوبيقققة عميققق  احملافعقققة بشقققنن
 الغر .   الدولية املعايري احرتام مع البيومرتية التعريف

 الرقمية اجمللة  شري  -3.11 
 املعقققامالت   الثقققة تعزيققز»... إىل هتقققد  وهققي احل ومققة عققر  مقققن نعققر دققل تققزال ال -264
 بعقققمان ال ىيميقققة اآلليقققات وتقققوفري الرقمقققي والىعقققاء االتصقققاالت أقققب ات سقققالمة وأتمقققني الرقميقققة
 لميحقققوق كققامال  كتققااب   صصققت كمققا  (.1 )فصققل األنققرتانت" أققب ة مسققتعمميي وحققرايت حقققوق

 ابحقرتام اوقدمات ومقزودي االل رتونية لالتصاالت العمومية الشب ات مشغميي وألزمت واحلرايت
 ملسقققتعممييها اواصقققة واحليقققاة الشقصقققية املعطيقققات ومحايقققة الشقققب ات هقققذه عقققرب املراسقققالت سقققرية

 والتحقي  والبح  املعاينة أعمال إعار   القعائية السميطة عر  من الرت ي  حاالت ابستثناء
 اجملميققة مشقرو. نق  كمقا  التشقريعية. األح قام تقتعققيأ مقا حسقو القعقااي مقن اريهقا أو اجلقرائم  

 يتعمققد مققن كققل  ضققد ماليققة عقققوابت عميقق  نقق  يقق ح االهمييققة وعققدًي القصققر محايققة ضققمان عميقق 
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 دون االنرتنقت أقب ة عقرب األهمييقة بعقدمي أو بقاصقر  اصة معطيات او صورا يتعمن دتو  نشر
 قاصقر عميق  التعقدي يتعمد من كل  ضد لميحرية سالبة وعقوابت وليأ موافقة عمي  املسب  احلصول

  لالتصاالت. العمومية الشب ات أو االنرتانت أب ة عرب األهميية عدمي أو
 2013لسققنة  4506عققدد  أمققا خبصققوت املهققام الرقابيققة لميوكالققة الىنيققة لالتصققاالت  فققإن األمققر -265
 جققرائم   العدليققة لألحبققا  الىققين الققّدعم أتمققني تتققوىل أهنققا الثققاين فصققميأ   نقق  إبحققداثها املتعميقق 
   االتصققاالت حركققة ملراقبققة الوعنيققة املنعومققات سققتغاللاب وت ميققف واالتصققال املعميومققات أنعمققة
 املعطيققات حبمايققة املتعميقققة القانونيققة واألعققر اخنسققان حبقققوق املتعميقققة الدوليققة املواثيقق  احققرتام إعققار

  العهد. من 17 الىصل مقتعيات أح ام سيما ال " الشقصية

 (19 )املا   التعبري حرية -12 
 مسققبقة رقابققة ممارسقة ومنققع والنشققر واخعقالم والتعبققري والى ققر القرأي حريققة الدسققتور ضقمن -266
 املعميومقققة" إىل النىققا    واحلقق  اخعققالم   احلقق  "تعققمن الدولققة أن وأضققا  (31 )فصققل عمييهققا
 منققأ 49 الىصقل حققدد كمقا  (.32 )فصقل االتصققال أقب ات إىل النىقا    احلقق  لعقمان وتسقع 
 العقوابط هقذه توضقع "ال أنأ عمي  فن  جوهرها من ينال ال  ا واحلرايت احلقوق ممارسة ضوابط

 او العام االمن ملقتعيات او الغري حقوق محاية وهبد  دًقراعية مدنية دولة تقتعيها لعرورة اال
 العقوابط هقذه بقني التناسقو احقرتام مقع و لق  العامقة اآلداب او العامقة الصحة او الوعين الدفا.

  وموجباهتا".
  قققا التعبقققري حريقققة جمقققال   العقققماانت عديقققد 2011 لسقققنة 115 عقققدد املرسقققوم تعقققمن -267

 تتماأقق  بققأ تتعميقق  تقييققدات ووضققع احلقق  هققذا ت ققريس أمههققا مققن العهققد مققن 19 واملققادة يتماأقق 
 اوققققات الرت ققققي  نعققققام وإلغققققاء والعققققرورة( والتناسققققو واملوضققققوعية )الشققققرعية الثالثققققي واال تبققققار
 عميق  يتحّصقل مقن كقلّ   وتشقجيع ومصقادره. الصقحىي ومحايقة التصريح بنعام وتعويعأ ابلدورايت

 او مباأقرة نشقرها عميق  نوعقأ  كقان  مهمقا فسقاد او حققائ  كشقف  أقاهنا من معميومات  او واثئ 
 جزائيقة محايقة املرسقوم أققر   كمقا  العقاّم. القرأي مقع احلقوار تباأقر رقابيقة كسميطة  منها الصحافة مت ني

 مققن ضققغط اي وجتنيبققأ  ناسققبتأ أو لعمميققأ أدائققأ عنققد اهانققة أو اعتققداء كققل  مققن حلىعققأ لميصققحىي
 او االأقارة او ابلققول عمييأ التعدي حالة   عمومي موظف أبأ واعتباره كانت  سميطة اي عر 
 125 لميىصققل عبقققا عمييققأ املعتققدي عميقق  عقوبققة وتسققمييط لوظيىققأ مباأققرتأ حققال التهديققد او الىعققل
 اجلزائية. اجملمية من

 ارت قاب عميق  التحقري  اىل وقّسمها الصحافة بواسطة املرت بة اجلرائم املرسوم نّعم كما -268
 والعققوابت القعقائي التتبقع إجقراءات دقّددا املمنقو. النشقر واىل االأققات ضقدّ  اجلنح واىل اجلنح
  (.77 الىصل اىل 50 الىصول )من الصور تمي    املقّررة
 املرسقققققوم تطبيققققق  افقققققرز التعبقققققري  حلريقققققة املقققققنعم الققققققانوين اخعقققققار   النوعيقققققة النقميقققققة وراقققققم -269
 الناأقققرين واملقققواعنني الصقققحافيني ضقققد اجلزائيقققة التتبعقققات مواصقققمية امههقققا لعقققل نقققواق  115 عقققدد
 احتققواء عميقق  قدرتققأ وعققدم دققرت  صققحىي بطاقققة مققن الصققحافيني مت ققني وتعطيققل أح امققأ  ققار 
 2016 سققبتمرب منققذ مراجعتققأ   الشققرو. مت لققذل  الصققحافة. ميققدان   واملهنيققني احلققرفني مجيققع
  تشاركي. مسار عمي  اعتمادا الدستور من 65 لميىصل وفقا
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 أ بققار نشققر جققرائم  صققوت   ابلسققجن عقققوابت 115 عققدد املرسققوم يتعققمن مل ولققون -270
 اجلزائيقققة اجملميقققة   فصقققول عقققدة توجقققد فمازالقققت ابجلقققي   أو أقققبهأ أو  وظقققف املسقققا  أو زائىقققة

 منهققققا 91 الىصقققل و اصقققة العسققق رية والعقققققوابت املرافعقققات جمميقققة ومقققن (247و 245و 128)
 اجلرائم. هذه  صوت   احصائيات العدل وزارة متس  وال  االح ام. تمي  مثل تتعمن
 االتصققال هيوققة أحققد  الققذي 2011 لسققنة 116 عققدد املرسققوم إىل اخأققارة املهققم ومققن -271

 تعقققددي وإعقققالم التعبقققري حريقققة ضقققمان عميققق  والسقققهر وتطقققويره القطقققا. لتعقققديل والبصقققري السقققمعي
 كراسقققات  بتبقققين قامقققت لقققي اهليوقققة هقققذه دقققل الدسقققتور   عمييهقققا املنصقققوت اهليوقققة وسقققتحل ونزيقققأ.
 واجلمعيايت. واوات العمومي لإلعالم الصدد هذا   أروط
 تداولقأ مت حيق  الشقعو نقواب جمميقس انعار عمي  وعرضأ اهليوة قانون مشرو. اعداد ومت -272
 وم ققوانت ونقققاابت( مققدين )جمتمققع املعنيققة اجلهققات خمتميققف ومسققا. واحلققرايت احلقققوق جلنققة ضققمن
 عرضقققأ خعقققادة احل ومققة قبقققل مققن الققققانون مشققرو. سقققحو مطالبهققا رأ  عميققق  كققان  القققي القطققا.
  ابلقطا.. املتعمي  الن  مع جمّمعا
 مقع التنسي  وجيري البصري السمعي االتصال قانون مشرو. إعداد مت الوقت  نىس و  -273
 والنقابقة اهليوقة وأنّ  عميمقا مشقرتكة  جلنقة إعقار   املشقرو. لدراسقة البصقري السقمعي االتصقال هيوة

 قققانون بققني الىصققل عققدم إىل تققدعو املتقصصققة اجلمعيققات وبعقق  التونسققيني لميصققحىيني الوعنيققة
 جقققانىي أقققهري  قققالل املىتوحقققة االستشقققارات مقققن سميسقققمية إجقققراء مت وققققد القطقققا.. وققققانون اهليوقققة
 ابملشرو.. لميتقدم التشاور قاعدة توسيع انتعار و  2018 وفيىري
 نققق  فققققد  االنسقققان حققققوق عقققن لميمقققدافعني املعقققايقات مقققن لميحقققد التقققدابري وخبصقققوت -274
 عرقميقة العموميقة السميطات عمي  "حيجر ابنأ اجلمعيات بتنعيم املتعمي  188 املرسوم من 6 الىصل
 تتقذ الدولة أن منأ 7 ابلىصل وجاء مباأرة." اري أو مباأرة بصىة تعطيميأ أو اجلمعيات نشاط
 أو عنققف أي مققن لققأ املقتصققة السققميطات محايققة أققق  ل ققل ت ىققل الققي الالزمققة التققدابري مجيققع
 ملمارسقتأ نتيجقة   قر تعسقىي إجراء أي أو ضغط أو قانوان أو فعال ضار متييز أو انتقام أو هتديد

 هقققذا   احصقققائيات العقققدل وزارة متسققق  الو  املرسقققوم". هقققذا   إليهقققا املشقققار لميحققققوق املشقققروعة
 اوصوت.

 (22ي 21 )املا اتن يالتنظية التجمع حرية -13 
 السقميميني والتعقاهر االجتمقا. حريقة عميق  الدسقتور مقن 37و 36و 35 الىصقول نصقت -275
 ومجعيات. ونقاابت أحزاب ت وين   واحل  اخضراب وح  النقاي واحل 
 عميققق  جذريقققة تغيقققريات لميجمعيقققات املقققنعم (52)2011 لسقققنة 88 عقققدد املرسقققوم وأد قققل -276

 وأعتمقققد التصقققريح بنعقققام وعوضقققأ التنأقققرية نعقققام ألغققق  وحيققق  اجلمعيقققات ت قققوين حريقققة مسقققتو 
 ممققققا اجلمعيققققات عققققدد تطققققور اىل أد  مققققا وهققققو القعققققائية. الققققدعاوي عققققرب الالحقققققة املراقبققققة عريقققققة
 حقوقيقققة مجعيقققة 364 منهقققا 2018 مقققو    22076 اىل 2010 سقققنة مجعيقققة 8000 يققققارب
 .2010 سنة اىل 1959 سنة من ت ونت مجعية 29 بقق مقارنة 2011 سنة منذ ت ونت

__________ 
-http://www.legislation.tn/sites/default/files/fractionاملقققنعم لميجمعيقققات  2011لسقققنة  88املرسقققوم عقققدد  (52)

journal-officiel/2011/2011A/074/Ta2011882.pdf . 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2011/2011A/074/Ta2011882.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2011/2011A/074/Ta2011882.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2011/2011A/074/Ta2011882.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2011/2011A/074/Ta2011882.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2011/2011A/074/Ta2011882.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2011/2011A/074/Ta2011882.pdf
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 إجققراءات تعقققد منهققا اجلمعيققات ت ققوين تعققرت  الققي اخأقق اليات بعقق  هنققا  انققأ اققري -277
 مميقققف دراسقققة مرحميقققة   املسقققائل بعققق  عقققن املرسقققوم وسققق وت التطبيققق  مسقققتو  عميققق  أتسيسقققها
 التطبي . عند قانونية صعوابت يثري مما التنسيس

 القانونيققة لميشققروط مسققتوفية اققري املعنيققة لميهياكققل التصققريح عميققو مميىققات أاميبيققة تققرد كمققا -278
 مققرتبط اجلمعيققة ت ققوين مققآل جيعققل ممققا املعققمون أو الشقق ل مسققتو  عميقق  سققواء عمييهققا املنصققوت
 مقا االبقا والقي القانونيقة اآلجال   املميف عمييها حيتوي الي والنقائ  اال تالالت بتسوية أساسا
 4و 3 الىصقميني أح قام خيقالف  قا اجلمعيقة وأبهقدا  املقدمقة والواثئ  املميف ارسال بطرق تتعمي 
    ونيها. أو 88 املرسوم من

   يققققومني ختصققققي  متّ  الشقققروط  مسققققتوفية مميىققققات لتققققدمي التوعيققققةو  االعققققالم إعقققار و  -279
 العامققققة ابل تابققققة لميجمعيققققات العامققققة االدارة  قققققر اجلمعيققققات ت ققققوين عققققالمل السققققتقبال األسققققبو.
   متثميققت جديققدة جتربققة املاضققية السققنة منققذ انطميقققت كمققا  املققذكورة. الشققروط لتوضققيح لميح ومققة
 الصعوابت. وتذليل اال الالت تدار  قصد اجلمعيات  ؤسسي لاللتقاء اجلهات إىل التنقل
 وحققوق املدين واجملتمع الدستورية اهليوات مع العالقة مصاحل سعت لميدستور  واستجابة -280

 القققققانون بميققققورة   املققققدين اجملتمققققع م ققققوانت تشققققري  عققققرب 88 عققققدد املرسققققوم تنقققققيح إىل االنسققققان
  لق  عميق  احملافعة عمي  الرأي استقر حي  املسار تعديل اىل دفع التعديل رف  ان اري اجلديد.
 بق: تتعمي  قوانني مشاريع إعداد عري  عن تطويره عمي  العمل مع املرسوم

 إجقراءات تبسيط هبد  اجلمعيات مميىات   لميتصر  إل رتونية منصة إحدا  •
 اخدارة حوكمقة  ليقات وحتقدي  املاليقة الشقىافية مبقدأ وت قريس اجلمعيات ت وين

  واجلمعيات

  بقني املسقاواة مبقدأ ومراعقاة دًومتقأ لعقمان لميجمعيقات العمقومي التمويل مراجعة •
 اجلمعيات. كافة

  بتونس احل ومية اري الدولية املنعمات انتصاب يبسط قانوين نعام احدا  •
 قانونيققا ومتييزهققا أتعريهققا قصققد العققام النىققع  ؤسسققات  ققات قققانوين نعققام وضققع •

  األ ر  األصنا  عن

  اجلمهورية. تراب كامل  مشميت إقمييمية استشارات (05) مخسة تنعيم الغر    مت وقد
  : (2017 سنة ااية )اىل 88 عدد لميمرسوم وفقا إصدارها مت الي العقوابت تتمثلو  -281

 لميح ومقققة العقققام ال اتقققو مهقققام ضقققمن تنقققدر  القققي )التنبيقققأ( اخداريقققة العققققوابت •
 كاآليت:  مىصمية 974 اجملمو.: (88 املرسوم من 45 )الىصل

 تنبيأ  576 عدد املالية: ابألح ام املتعميقة العقوابت •

 198 عقققدد األمقققوال: وتبيقققي  اخرهقققاب بشقققبهات املتعميققققة العققققوابت •
 تنبيأ 

 تنبيأ. 200 عدد العادية: ابملقالىات املتعميقة العقوابت •
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 احمل مقققققة رئقققققيس مهقققققام ضقققققمن تقققققد ل النشقققققاط(: )تعمييققققق  القعقققققائية العققققققوابت •
 الثانيققة لميىقققرة وفقققا الدولققة( بنزاعققات العققام امل ميققف عريقق  )عققن بتققونس االبتدائيققة

 كاآليت:  مىصمية 279 اجملمو.: املذكور  املرسوم من 45 الىصل من

 نشاط  تعميي  عميو 14 عدد املالية: ابألح ام املتعميقة العقوابت •

 133 عقققدد األمقققوال: وتبيقققي  اخرهقققاب بشقققبهات املتعميققققة العققققوابت •
 نشاط  تعميي  عميو

 تعمييققققق  عميقققققو 132 عقققققدد العاديقققققة: ابملقالىقققققات املتعميققققققة العققققققوابت •
 نشاط 

 االبتدائيقققة احمل مقققة مهقققام ضقققمن تقققد ل القعقققائي(: )احلقققل القعقققائية العققققوابت •
 الىصقل مقن الثالثقة لميىققرة وفققا الدولة( بنزاعات العام امل ميف عري  )عن بتونس
 كاآليت:  مىصمية 152 اجملمو. املذكور  املرسوم من 45

 105 عقققدد األمقققوال: وتبيقققي  اخرهقققاب بشقققبهات املتعميققققة العققققوابت •
 قعائي  حل عميو

 قعائي حل عميو 47 عدد العادية: ابملقالىات املتعميقة العقوابت •

 مت  2018 جقققانىي أقققهر  قققالل املعقققاهرات بعققق  قمقققع حقققول االدعقققاءات وخبصقققوت -282
 لقبع  ِاسقتهدا  مقع وهنقو وسقرقة وختريقو أقغو أبعمقال القيام ااِلحتجاجية التحركات  الل

 49 عميقق  اعتققداءات ُسققّجميت كمققا   .اصققةاو سققياراتالو  التجاريققة واحملققالت العموميققة املؤسسققات
 حرصقت ولققد ماديقة. أضقرار إىل أمنيقة سقيارة 45 توتعّرضق األمنيقة املققرات مقن وعقدد منأ عون

 االحتجاجيقة التحركقات مقع وتعاعقت القنىس ضقبط سياسقة اعتماد عمي  األمنية الوحدات خمتميف
   مورعققا 328 إيقققا  مقن األمنيققة الوحقدات ومت نققت الققانون. وفقق  والىوضق  الشققغو وأعمقال
 عميقق  إحققالتهم ومتققت التجاريققة احملققالت وسققرقة العامققة املمتمي ققات عميقق  واالعتققداء التقريققو أعمققال
 املمتقدة الىقرتة  قالل القوعين األمقن ومنقاع  أققاليم خمتميقف مشقل تىققدا 34 تنىيقذ مت كمقا  القعاء.
 خمتميققققققققف مققققققققع األمققققققققين التعققققققققاعي أن إىل النتققققققققائ  أفعققققققققت وقققققققققد 01/2018/ 15و 09 بققققققققني

  حرفية. وب ل القانون احرتام إعار   يتم الشغو وأعمال السميمية االحتجاجات
 التاي: التمشي اتبا. مت االحتجاجات موجة الحتواء سعيا ابنأ اخأارة وجتدر -283

 2018 فيىقققري 8و جقققانىي 24و 16و 11 أايم حواريقققة جميسقققات أربقققع تنعقققيم •
 عميقق  الناأققطة املققدين اجملتمققع م ققوانت مققن عققدد مققع االنسققان حقققوق وزارة  قققر

 األسقباب حقول والتباحق  العقام الشقنن مناقشة هبد  واجلهوي املركزي املستو 
 الالزمة. احلميول وإجياد املذكورة االحتجاجات موجة إىل أدت الي

 بققني مسققتدام وعققين حققوار بىققتح ابخ ن أساسققا تتعميقق  لميح ومققة مقرتحققات رفققع •
 ابلنعققر  هلققا الراجعققة ابلقطاعققات الناأققطة واجلمعيققات العموميققة اهلياكققل خمتميققف
 سداسققي تقريققر ورفققع بصققيااة ويتققّو  السققنة مققدار عميقق  دوريققة جميسققات   يققرتجم
 مشققققاال أهققققم ويتعققققمن " قيققققادة جلنققققة قبققققل مققققن إعققققداده يقققققع احل ومققققة لرائسققققة
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 لإلجراءات دقيقا تقييما و صوصا القطا. من املقرتحة واحلميول املعنية اجلمعيات
 املتقذة.

 السققميمي االجتمققا.   ابحلقق  املعققين اوققات املقققرر اداهققا الققي الققزايرة إىل نشققري اوتققام و  -284
 تقدًققأ سققيتم والققذي 2018 سققبتمرب 28 عميقق  17 مققن ابلىققرتة لققبالدان اجلمعيققات انشققاء وحريققة
 االنسان. حقوق جملميس 41 الدورة امام

 14ي 13ي 12ي 7ي 6 )املرررروا  ياملشرررر ين اللجرررروء يطرررالي اللجئررررني  عا لرررة -14 
 (26ي 24ي

 وحيّجقر الققانون يعقبطأ مقا عبق  معقمون السياسقي الميجقوء "ح  أنّ  عمي  الدستور ن ّ  -285
 (.26 )فصل السياسي" ابلميجوء املتمتعني تسمييم
 منقققققذ اخضقققققا  وبروتوكوهلقققققا الدوليقققققة لميحمايقققققة األمميقققققة االتىاقيقققققة عميققققق  مصقققققادقتها وراقققققم -286
 وابلتاي الميجوء  ينعم وعين قانوين إعار االن حد إىل هلا ليس التونسية الدولة فإن  1967 سنة
 وفق  الالجوقني لشقؤون السقامية املىوضقية قبقل من تدارسها يتم الميجوء ومطالو إجراءات كل  فإن

 الشنن. هذا   تعبطها الي املعايري
   لمينعققر وعنيققة جلنققة إحققدا  يقققر الميجققوء حققول قققانون مشققرو. إعققداد احل ومققة وتولققت -287
  املعنية. اهلياكل ابقي مع املناقشات عور   مازال أنأ اري الميجوء مطالو
 و اصقة الىوقات هبقذه االحاعقة عميق  الدوليقة التزاماهتقا إعقار   تونس تعمل  ل   ورام -288
 العمقققل ويقققتم التونسقققي ابلقققرتاب الميجقققوء خميمقققات مقققن عقققدد يوجقققد إ  هشاأقققة مقققن يعقققانون القققذين

 هلققذه تؤمنهققا الققي اوققدمات مسققتو  مققن الرفققع عميقق  عمييهققا القائمققة الدوليققة اهليوققات مققع ابلشققراكة
 هلم. عمميية حميول اجياد انتعار   الىوات
 واجملتمققع الدسققتورية اهليوققات مققع ابلعالقققة امل ميققف الققوزير هبققا قققام ميدانيققة زايرة إثققر وعميقق  -289
 املهققاجرين ومبيققت الالجوققني إيققواء مركققز إىل 2019 مققار  أققهر  ققالل االنسققان وحقققوق املققدين
 اخأقق اليات عديققد معاينققة متققت وإيققوائهم  النققزالء اسققتقبال ظققرو  عميقق  لالعققال. مققدنني  دينققة

 اىل لققنقميهم املعنيققة الدوليققة اجلهققات مققع والتنسققي  لميمبيققت الىققوري الغميقق  خعققالن أدت والنقققائ 
 واملنعمقة الالجوقني لشقؤون السقامية املىوضقية مقع ابلتعقاون املسقنلة دراسقة حاليقا ويقتم   قر. م ان
 ابملوضو.. املعنية والدولية الوعنية املنعمات من وعدد لميهجرة الدولية

 (25 )املا   العا ة الشؤين   املشا كة -15 
 يالرتص  االنتماب   ياحلق التكميلية العقواب  -1.15 

 مقققن احلرمقققان الت ميمييقققة العققققوابت بقققني مقققن أنقققأ عميققق  اجلزائيقققة اجملميقققة مقققن 5 الىصقققل نققق  -290
 لتميققق  يميجقققن ال القاضقققي فقققإن وابلتقققاي االققققرتا. حقق  بينهقققا مقققن والقققي واالمتيقققازات احلققققوق مباأققرة

  اصة. بصورة القانون عمييها ن  إ ا إال العقوابت
  ان بقا "يعد أنأ عمي  2014 لسنة 16 عدد األساسي القانون من 5 الىصل ن  كما -291
 السقققاب  اليقققوم   كامميقققة  سقققنة عشقققرة مثقققاين بميققق  النقققا بني  سقققجل   مرسقققم وتونسقققي تونسقققّية كقققل
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 املنصقوت احلرمقان صقور مقن صقورة أبيّ  مشقمول واقري والسياسّية املدنّية حبقوقأ ومتمّتع لالقرتا. 
 اجملققالس لععققوية الرتأققح ابن القققانون  ات مققن م ققرر 49 ابلىصققل وجققاء القققانون". هبققذا عمييهققا
 صقققور مقققن صقققورة أبيقققة مشقققمول اقققري  ... اجلنسقققية تونسقققي ان قققو ل قققل حققق  اجلهويقققة أو البميديقققة
 .القانونية احلرمان
 أ ققر  وصققور الت ميمييققة العقوبققة بتميقق  لميح ققم وجوبيققة صققور القققانون هققذا تعققمن وقققد -292

 ا تيارية.
 مقع " أنقأ الققانون مقن 163 ابلىصقل وردت فقد املميزمة  الت ميميية العقوبة خبصوت أما -293
 حتّصققميت قققد القائمققة أو املرتّأققح أنّ  احملاسققبات حمل مققة ثبققت إ ا  80 الىصققل مقتعققيات مراعققاة
 عشقققرة بققن تقققرتاوط ماليّققة  طيقققة بققدفع إبلزامهققا حت قققم فإهّنققا االنتقابيقققة حلمميتهققا أجنقققمل متويققل عميقق 

 ابلتمويققل املتمّتعققة القائمققة أععققاء ويىقققد .األجنققمل التمويققل قيمققة ملقققدار ضققعىا   ومخسققن أضققعا 
نَتَققو ابجملميقس ععقويتهم األجنمل

ُ
 األجنقمل ابلتمويقل املتمتّقع اجلمهوريقة لرائسقة املرتّأقح ويعاققو امل

 حلمميتقققأ أجنقققمل متويقققل عميققق  ابحلصقققول إدانتقققأ متّقققت مقققن كقققل  وحُيقققرم .سقققنوات مخقققس ملقققّدة ابلسقققجن
 مققن سققنوات مخققس ملقّدة االنتقققاابت   الرتّأققح مققن مرتّأقحني أو قائمققات أععققاء مققن االنتقابيقة

  ".ابخدانة احل م صدور اتريخ
 القققذي الققققانون  ات مقققن 166 ابلىصقققل وردت فققققد اال تياريقققة  الت ميمييقققة العقوبقققة أمقققا -294
 تسقمييط ً قن أعقاله  إليهقا املشقار ابلىصقول عمييهقا املنصقوت العققوابت عمي  عالوة " أنأ اقتع 
 سققتّ  تتعققد  وال سققنتني عققن تقققل ال ملققّدة االقققرتا.   احلقق  مققن ابحلرمققان تقعققي ت ميمييققة عقوبققة
 ملقّدة ابلسقجن عقوبقة  قتعقاها عمييقأ ُسقميطت القي االنتقابيقة اجلرائم إحد  مرت و عمي  سنوات
 أكثر". أو سنة

 الظريف أفضل   2019 انتمااب  اجراء لضمان بذيلةامل اجلهو  -2.15 
 32 عققققققدد األساسققققققي القققققققانون  وجققققققو لالنتقققققققاابت املسققققققتقمية العمييققققققا اهليوققققققة أحققققققدثت -295
 واسقتىتاءات انتققاابت ضقمان عميق  ابلسقهر وختقت  ودائمقة مستقمية هيوة وهي (53)2012 لسنة

 جمققققال   الرتتيبيققققة ابلّسققققميطة تتمتققققع كمققققا  (.2 )فصققققل وأققققىافة ونزيهققققة وتعدديققققة وحققققرّة دًقراعيققققة
 ا تصاصها.

 ختعققع ال ابعتبارهققا القققانون  وجققو معققمونة اهليوققة اسققتقاللية فققإنّ  األح ققام هلققذه ووفقققا -296
 مسققتقميون التسققعة اجملميققس أععققاء أن وابعتبققار تشققريعية( أو )تنىيذيققة سققميطة أي مققن إأققرا  ألي

 نقواب جمميقس عقر  مقن (2/3) معقززة أباميبيقة نتققاهبما ويقتم والنزاهقة ال ىاءة  وي من ودايدون
 الشعو.
 االنتقققاابت أن عميقق  فنشققري القادمققة  االنتقابيققة املواعيققد إجنققاط عميقق  السققهر وخبصققوت -297

 احملقددة االنتقابيقة القدورة ضقمن 2011 منقذ مقرة وألول تنقدر  2019 لسقنة والرائسقية التشريعية
 الدولققة السققتقرار أساسققيا أققرعا ًثققل الدسققتورية اآلجققال   تنعيمهققا فققإن لققذل  ابلدسققتور. مققدهتا

 الدولية. واملواثي  الدستور  وجو املعمون االنتقاب حل  ابلىعميي الت ريس ولعمان
__________ 

-http://www.legislation.tn/sites/default/files/fractionلالنتققققققاابت  احقققققدا  اهليوقققققة العمييققققا املسقققققتقمية قققققانون (53)

journal-officiel/2012/2012A/101/Ta2012231.pdf . 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012A/101/Ta2012231.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012A/101/Ta2012231.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012A/101/Ta2012231.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012A/101/Ta2012231.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012A/101/Ta2012231.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012A/101/Ta2012231.pdf
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 أععقائها ثميق  جتديقد بعد توّصميت فقد اهليوة  واجهتها الي الصعوابت من الرام وعمي  -298
 حتديقققد   وسقققميطتها صقققالحيتها ممارسقققة إىل 2019 فيىقققري أول   هلقققا جديقققد رئقققيس وانتققققاب
 لميرزانمقققققة ووفققققققا .2019 مققققار  6   عنهقققققا وأعمينققققت والرائسقققققية التشققققريعية االنتققققققاابت رزانمققققة
 ابلنسققبة 2019 أكتققوبر 6و 5و 4 وأايم 2019 أكتققوبر 6 يققوم التشققريعية االنتقققاابت سققتجر 
 17و 16و 15 وأايم 2019 نققوفمرب 17 يققوم الرائسققية االنتقققاابت وجتققر  ابوققار . لميتونسققيني
 .ابوار  لميتونسيني ابلنسبة نوفمرب
 النققا بني سققجل بتحيققني أساسققا تتعميقق  التحققدايت مققن العديققد االنتقققاابت هققذه تطققرط -299
 عقققدد أن حقققني   ان قققو 5400000 حاليقققا يشقققمل أنقققأ إ  النقققا بني مقققن عقققدد أكقققرب ليشقققمل
 مسقق    يتمثققل اهليوققة واجققو أن واحلققال ان ققو 3400000 بققق يقققدر املسققجميني اققري النققا بني
 يسقتوجو دورهقا وأن االنتققاب حق  ممارسقة هلقم يتسى حت لمينا بني ودني ودقي  أامل سجل
  نسقبة والشقباب النسقاء متثقل والقذين املسقجميني اقري و اصقة الىوات مجيع تستهد  بصورة العمل
 املواعنني وحتسيس االنتقاي املسار   الثقة دعم نذكر اال ر  التحدايت اهم ومن منهم. كبرية

 وضقققمان 2018 لسقققنة البميديقققة االنتققققاابت   لميمشقققاركة العقققعيىة النسقققبة إىل ابلنعقققر ابملشقققاركة
 ونزاهتها. االنتقابية العمميية أىافية

 للنتمااب  الز ين اجلريل يؤطر الذ  القانوين اإلطا  -3.15 
 املسقتقمية العمييقا اهليوقة ابن 2012 لسقنة 32 عقدد األساسقي الققانون مقن 3 الىصل ن  -300

 وإدارهتقققا واالسقققتىتاءات االنتققققاابت بتنعقققيم املرتبطقققة العممييقققات جبميقققع القيقققام تتقققوىل لالنتققققاابت
 16 عقدد االساسقي الققانون يقن  حي  االنتقاي. ولميتشريع القانون هلذا عبقا عمييها واخأرا 

  جال وأقر (12 )فصل اهليوة حتددها رزانمة وف  النا بني قائمات تعبط انأ عمي  2014 لسنة
  (18و 17و 16و 15و 14 )الىصققول النققا بني بقائمققات ابلرتسققيم املتعميقققة النزاعققات   البققت
 تعقبطها وإجقراءات رزانمقة وفق  التشقريعية لالنتققاابت الرتأقحات مطالقو تقدمي عمي  ن  كما
 فيهققا الطعققن وإجققراءات (26 )فصققل الرتأققحات   البققت آلجققال تعققر  كمققا  (21 )فصققل اهليوققة
 (.32 )فصل املرتأحني وتعوي  وسحبها (27 )فصل
  ات مقن 49و 48و 47و 46 الىصقول نصقت فققد الرائسية  لالنتقاابت ابلنسبة اما -301
  عاجلقة املتعميققة واآلجقال املقبقولني املرتأقحني عقن واالعقالن الطعقن و جقال إجراءات عمي  القانون
 الوفاة. او االنسحاب حاالت
 تعقر  كمقا  ومراقبتهقا االنتقابيقة احلمميقة تنعقيم آلجقال ليتعر  جديد 50 الىصل وجاء -302
 فيهقا والطعقن النتقائ  اعقالن  جقال حتديقد عن فعال النا بني. دعوة آلجال جديد 101 الىصل

  (.146و 145 )الىصول

 يالعمو   االفقي التناصف -4.15 
 تقققققدم ابنققققأ" 2017 لسققققنة 7 عققققدد االساسققققي القققققانون مققققن اتسققققع 49 الىصققققل يققققن  -303

 والرجقققال النسقققاء بقققني التناصقققف مبقققدأ أسقققا  عميققق  واجلهويقققة البميديقققة اجملقققالس لععقققوية الرتأقققحات
 تقققدم كمقا  .القاعقدة هقذه حتققرتم ال القي القائمقات تقبقل وال .القائمققة دا قل بيقنهم التنقاوب وقاعقدة

   والرجققال النسقاء بقني التناصقف مبقدأ أسقا  عميق  واجلهويقة البميديقة اجملقالس لععقوية الرتأقحات
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 قائمقققات تقبقققل وال .انتقابيقققة دائقققرة مقققن أكثقققر   ترتأقققح القققي واالئتالفيقققة احلزبيقققة القائمقققات رائسققة
 يققع مل مقا املقالىقة القائمقات عقدد حقدود   القاعقدة هقذه حتقرتم ال القي االئتالفقات أو األحزاب

 49 ابلىصقل املبينقة لإلجقراءات وفقا لميتصحيح اهليوة حتددها الي القانونية اآلجال   تصحيحها
 .القانون هذا من سادسا
 املتعميقق  2018 مققاي 9   املقؤر  2018 لسققنة 29 عققدد االساسقي لقققانونا جققاء كمقا -304
   وتعققمن احملمييققة ابلسققميطة املتعميقق  الدسققتور مققن السققابع لميبققاب ت ريسققا احملمييققة اجلماعققات  جميققة
 بقني الىقرت وت قافؤ واملسقاواة (44 )فصقل التناصقف  بقادئ تتعميق  مقتعيات فصولأ من العديد
 مققققن 5.5 املؤأققققر مققققع متجانسققققا القققققانوين اخعققققار هققققذا وأييت (.106 )الىصققققل والرجققققال النسققققاء
 و  العامقة احليقاة   لميمقرأة متسقاوية مشقاركة لعقمان السقعي حيق  من املستدامة التنمية اهدا 
 القرار. صنع

 القرا  ي واقع العا ة احليا     املرأ متثيلية -5.15 
 نسقبة فشق ميت الىارعقة األربقع السقنوات  قالل التشقريعية اجملقالس   املقرأة حعور تطّور -305

 2012 جقققانىي أقققهر   النيابيقققة الىقققرتة بدايقققة   %25 التنسيسقققي القققوعين اجملميقققس   حعقققورها
 القائمقات وضقع عريققة إىل التطقور هقذا ويرجقع .2014 جوان أهر  الل %30.59 إىل لرتتىع

 القققوعين ابجملميقققس النائبقققات عقققدد وبميققق  العمقققودي  التناصقققف أسقققا  عميققق  البدايقققة منقققذ االنتقابيقققة
 2014 أكتققوبر منققذ املنتقققو الشققعو نققواب جمميققس يعققم انئبققا.و 217 أصققل مققن78 التنسيسققي

 (54) (انئو 216 بقق مجميي عدد عمي  انئبة 78) النائبات النساء من ℅ 35.94 نسبة
 ℅10 (2018 لنققوفمرب الققوزاري التعققديل )منققذ احلاليققة احل ومققة   النسققاء نسققبة وتبميقق  -306

 ح ومة(. ععو 40 بني من دولة وكاتبة وزيرات بني 4)
أمققا املتحّصققالت مققنهن عميقق   ℅37كمققا متثّققل نسققبة النسققاء العققامالت   الوظيىققة العموميققة  -307

 لميرجقال %64,2مقن جممقو. املقوظىني امل ميّىقني ابوطقط الوظيىيقة مقابقل  %35,8 طط وظيىية فنسقبة 
 كالتاي:  تتوز.

 عام مدير  طة   النساء نسبة 25% •

  مدير  طة   النساء نسبة 30,1% •

 مدير كاهية   طة   النساء نسبة 33,8% •

 مصميحة. رئيس  طة   النساء نسبة 40,2% •

 إ  2018و 2010 بققني ومسققتمرا مميحوظققا ارتىاعققا القعققاء   املققرأة تواجققد أققهد كمققا -308
 1986. كمقا تعقاعىت نسقبة د قول املقرأة لميقعقاء بقني %43.12إىل  % 32.4تطورت النسقبة مقن 

 الرتبققة   %55 العقدي القعققاء   النسقاء نسققبة حاليقا وتبميقق  .% 68.5 إىل %32 مقن 2018و
 مشقققاركة نسقققبة زالقققت مقققا  لققق  وراقققم الثالثقققة. الرتبقققة   %22و الثانيقققة الرتبقققة   % 23و األوىل

  العمييا. القعائية املناصو السبع   هلا اتم واياب القرار مواقع   ضعيىة القاضيات
 .2016 الل  61إىل  2010سنة  39أما   القعاء اخداري فقد تطور عدد القاضيات من  -309

__________ 
 . الشعو نواب جملميس الرمسي املوقع (54)
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 )من 2016 سنة  الل 79 إىل 2010 سنة 30 من املاي القعاء   عددهن وتطور -310
 .(%45.14 إىل %30 نسبة
   قاضققيات 4 بيققنهن مققن ععققوات مخققس مققن عققددهن ارتىققع القعققائية  اجملققالس   امققا -311
 لميقعققاء األعميقق  اجملميققس   قاضققيات 10 بيققنهن مققن ععققوة 19 إىل العققدي لميقعققاء الوقتيققة اهليوققة
 ( % 42.2 إىل %10.5 )من

 العسقق ريّة القعققائية اوطققط اققرار عميقق  القياديققة املراكققز   العسقق ريّة املققرأة تعيققني متّ  كمققا -312
 2014من  ل   طة مساعد أّول لوكيل الدولة العام مدير القعاء العسق ري  قالل سقنوات مقن 

 عسق ريّة قعقائية  طقة أعميق  وهقي العسق ري القعاء مدير العام الدولة وكيل و طة 2016 إىل
 الّسقققىارات إحقققد  لقققد  عسققق ري مميحققق  وطقققة دعيقققت كمقققا  ناآل إىل 2016 سقققنة منقققذ و لققق 
 املسميحة. ابلقوات خمتميىة قيادية مواقع كذل   ترأ  كما  ابوار  التونسية
   الىققققققائزات النسققققققاء عققققققدد بميقققققق  البميديققققققة  اجملققققققالس   النسققققققاء بتمثيمييققققققة يتعميقققققق  وفيمققققققا -313

 (℅ 52.95) الرجققال مققن 3809 ابققلمق   (℅ 47.05) امققرأة 3385 البميديققة االنتقققاابت
 ℅ 29.55 بنسبة امرأة 573 البميدي االستحقاق   الىائزات القائمات رئيسات النساء عدد ويبمي 
 2018 سنة اوات القطا.   املشتغالت النساء عدد 30 املميح  ويع س -314

 العا ة احليا    النساء  شا كة  ن للرفع الترابري -6.15 

 دقققورا  صصقققت القققي االجتمقققاعي النقققو. خدمقققا  الوعنيقققة ابالسقققرتاتيجية التقققذكري جيقققدر -315
 الوعنيققة العمققل طققة  وإىل العققام  الشققنن وإدارة السياسققية احليققاة   النسققاء مشققاركة تعزيققزب  اصققا
  ققات اباب يتعققمن الققذي والسققالم واالمققن املققرأة حققول 1315 االمققن جمميققس قققرار بتنىيققذ اواصققة
 عميق  احلىقام اجقل مقن الققرار صقنع و  العقام الشقنن إدارة و  السياسقية احلياة   النساء  شاركة
 لإلرهاب. والتصدي النزاعات وحل السالم
 امققرأة اقققرتاط وجققوب عميقق  يققن  افريققل أققهر  ققالل منشققورا احل ومققة رئققيس أصققدر وقققد -316
 قرار. وموقع وظيىية  طة   تسمية او احل ومة   منصو ل ل ورجل
   دراسقات اجنقاز عقرب عميمية مؤأرات وضع واوطط االسرتاتيجيات هذه عمي  بناء ومت -317
 احل ومقة رائسة اجنزهتا الي (55)العمومية الوظيىة   القرار مواقع   املرأة حول الدراسة منها اجملال

 البحققو  مركققز ينجزهققا الققي والدراسققات اجلنسققني بققني لميمسققاواة املتحققدة االمققم هيوققة مققع ابلتعققاون
 أمههقا مقن اجملقال   عممييقة اليقات أيعا احد  الذي (56)املرأة حول واالعالم والتوثي  والدراسات

 :نذكر
 القطققققا.   االداريّقققة املسقققؤولّية مواققققع   "التونسقققّيات حقققول ومتابعقققة رصقققد  ليّقققة •

  العام"

__________ 
-http://www.onuحول املرأة   مواقع القرار   الوظيىة العمومية  الدراسة (55)

tn.org/Publications/Documents/228_Presence_des_femmes_dans_la_fonction_publique_et_acces_

aux_postes_de_decision_en_Tunisie . 
  www.credif.org.tn. موقع املركز انعر (56)

http://www.onu-tn.org/Publications/Documents/228_Presence_des_femmes_dans_la_fonction_publique_et_acces_aux_postes_de_decision_en_Tunisie
http://www.onu-tn.org/Publications/Documents/228_Presence_des_femmes_dans_la_fonction_publique_et_acces_aux_postes_de_decision_en_Tunisie
http://www.onu-tn.org/Publications/Documents/228_Presence_des_femmes_dans_la_fonction_publique_et_acces_aux_postes_de_decision_en_Tunisie
http://www.onu-tn.org/Publications/Documents/228_Presence_des_femmes_dans_la_fonction_publique_et_acces_aux_postes_de_decision_en_Tunisie
http://www.onu-tn.org/Publications/Documents/228_Presence_des_femmes_dans_la_fonction_publique_et_acces_aux_postes_de_decision_en_Tunisie
http://www.onu-tn.org/Publications/Documents/228_Presence_des_femmes_dans_la_fonction_publique_et_acces_aux_postes_de_decision_en_Tunisie
http://www.onu-tn.org/Publications/Documents/228_Presence_des_femmes_dans_la_fonction_publique_et_acces_aux_postes_de_decision_en_Tunisie
http://www.onu-tn.org/Publications/Documents/228_Presence_des_femmes_dans_la_fonction_publique_et_acces_aux_postes_de_decision_en_Tunisie
http://www.onu-tn.org/Publications/Documents/228_Presence_des_femmes_dans_la_fonction_publique_et_acces_aux_postes_de_decision_en_Tunisie
http://www.credif.org.tn/


CCPR/C/TUN/6 

GE.19-11027 60 

  احملميي الشنن إدارة   والرجال النساء بني الىرت ت افؤ لدعم الوعنية الميجنة •
 خمتميقف   النسقائية ابل ىقاءات تعقر  القي Tunisia Who is sheالبيقاانت قاعقدة •

 ... اخعالمي احلعور   حعوضهن تدعيم ملزدي اجملاالت
 الىوققات ملقتميققف املوجهققة التى ققري وورأققات ابلنققدوات منتعمققة بصققورة املركققز يقققوم كمققا -318
 هبقد  2018 مقار   قالل انتعمقت الي مثل السياسية واألحزاب اجلمعيات وممثالت النسائية
 و لققق  البميديقققة لالنتققققاابت مقققنهن املرتأقققحات ومرافققققة احملميقققي الشقققنن   مقققنهن املنقرعقققات دعقققم
  التنييد. وكسو املناصرة جمال   املستىيدات قدرات لتطوير

    


