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 المالحظات  التشريعات والقوانين  الرقم

 العدالة الجنائية 

  1976( لسنة  15قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 1

وذلددد     تم إجراء بعض التعدددت عت ه  ددد 
 بموجب كع من:

 .2018( لسنة  3قانون رقم )ال -

( لسدددددددددنة  24( و)5( و)3القانون رقم ) -
2019. 

 .2021( لسنة  11قانون رقم )ال-

رقم )  - لسددددددددددددددندددددة  22( و)18القدددددانون   )
2022. 

2 
بشدنن اججراءات ممام الماامم   1986( لسدنة  26مرسدوم بقانون رقم )

 الشرع ة
القددددانون رقم ) بموجددددب  تعددددت  دددد   (  10تم 

 2018لسنة  

4 
 ( لسدددنة  34قانون القضددداء العسدددصرد الصدددادر بالمرسدددوم بقانون رقم )

2002 
تعت    بموجب المرسدددددددددددددوم بقانون رقم تم  

 2017( لسنة  12)

5 
( لسددددنة  42قانون السدددد لة القضدددداد ة الصددددادر بالمرسددددوم بقانون رقم )

2002 
القددددانون رقم ) بموجددددب  تعددددت  دددد   (  27تم 

 2021لسنة  

6 
( لسددددنة 46قانون اججراءات الجناد ة الصددددادر بالمرسددددوم بقانون رقم )

2002  
( لسددددنة  7)تم تعت    بموجب القانون رقم  

2020 

 بشنن العقوبات والتتابير البت  ة 2017( لسنة  18قانون رقم ) 7
(  24تم تعت    بالمرسددددددددددددوم بقانون رقم ) 

 2021لسنة  
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8 
بالتصددددددددت ت ه ي ااتعاب ة العرب ة لنق     2017( لسددددددددنة  3قانون رقم )

نزاء المؤسددددددددددددسددددددددددددات العقاب ة واااددددددددددددع  ة    إ ار تنعي  ا  صام  
 الجزاد ة

 

9 
بالتصت ت ه ي ااتعاب ة العرب ة لمصا اة   2017( لسنة 4قانون رقم )

 الجريمة
 

10 
بالتصت ت ه ي ااتعاب ة العرب ة لمصا اة   2017( لسنة 6قانون رقم )

 العساد

 

 الجنسية 

 1963قانون الجنس ة البارين ة لعام   11
تم تعت    بموجب المرسدددددددددددددوم بقانون رقم 

 2019( لسنة  16)

 الطفلحقوق 

  2012( لسنة  37قانون اللع  الصادر بالقانون رقم ) 12
تم تعت    بموجب المرسدددددددددددددوم بقانون رقم 

 2021( لسنة  23)

13 
و مدا تمم من سددددددددددددددوء المعدام دة   قدانون العدتالدة اجاددددددددددددددع  دة ل  عدا 

 2021( لسنة  4قانون رقم )الصادر بال
 

 ل ج ا  القادمةبشنن اا ت ا      2006( لسنة  28قانون رقم ) 14
القددددانون رقم ) بموجددددب  تعددددت  دددد   (  16تم 

 2022لسنة  

 ذوي اإلعاقة والفئات المستضعفة

15 
بشدنن تني م معاادات ومصا  ت التقاهت    1975( لسدنة  13قانون رقم )

 لموظع  ومستختم  الاصومة
القددددانون رقم ) بموجددددب  تعددددت  دددد   (  13تم 

 2022لسنة  
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16 
قدانون تني م معدااددددددددددددددات ومصدا د ت التقداهدت لضددددددددددددددبدا  وم راد قو  د دا  

( لسددددددددددنة  11البارين وا من العام الصددددددددددادر بالمرسددددددددددوم بقانون رقم )
1976  

القددددانون رقم ) بموجددددب  تعددددت  دددد   (  15تم 
 2022لسنة  

 بشنن رهاية وتنهي  وتشغي  المعاقين  2006( لسنة  74قانون رقم ) 17
بموجددددب   تعددددت  دددد   (  22القددددانون رقم )تم 

 2017( لسنة  35و)

18 
بشدددددنن ادددددناد ت ومعاادددددات  2020( لسدددددنة  21مرسدددددوم بقانون رقم )

 التقاهت    القوانين وا نيمة التقاهتية والتنمين ة
 

 العمل 

 بشنن التنمين ضت التعّل  2006( لسنة  78مرسوم بقانون رقم ) 19
( لسددددنة  4تم تعت    بموجب القانون رقم )

2019  ،( رقدددددم  و)8والدددددقددددددداندددددون   )20  )
 2020( لسنة  30و)

20 
( لسددددددددددنة  36قانون العم     القلا  ا ه   الصددددددددددادر بالقانون رقم )

2012 

تم إجراء بعض التعدددت عت ه  ددد  وذلددد   
 بموجب كع من:

( لسددددددددددددددندة  59مرسددددددددددددددوم بقدانون رقم )ال  -
2018. 

( لسددددددددددددددندة  16مرسددددددددددددددوم بقدانون رقم )ال  -
2021. 

21 
( لسددددنة  24قانون التنمين ااجتماه  الصددددادر بالمرسددددوم بقانون رقم )

1976  

القددددانون رقم ) بموجددددب  تعددددت  دددد   (  17تم 
(  21( و)14والقانون رقم ) 2018لسددنة  
 2022لسنة  

 التشريعات الوطنية 
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22 
قانون المرا عات المتن ة والتجارية الصددددددددددددددادر بالمرسددددددددددددددوم بقانون رقم 

  1971( لسنة  12)
القددددانون رقم ) بموجددددب  تعددددت  دددد   (  18تم 

 2018لسنة  

    انن ااسصان 1976( لسنة  10مرسوم بقانون رقم ) 23
القددددانون رقم ) بموجددددب  تعددددت  دددد   (  12تم 

 2020لسنة  

 الضمان ااجتماه بشنن    2006( لسنة  18قانون رقم ) 24
القددددانون رقم ) بموجددددب  تعددددت  دددد   (  32تم 

 2021لسنة  

 بشنن مباار  الاقوق الس اس ة 2002( لسنة  14مرسوم بقانون رقم ) 25
القددددانون رقم ) بموجددددب  تعددددت  دددد   (  25تم 

 2018لسنة  

26 
( لسددددددددددنة  48قانون الختمة المتن ة الصددددددددددادر بالمرسددددددددددوم بقانون رقم )

2010  
تم تعت    بموجب المرسدددددددددددددوم بقانون رقم 

 2019( لسنة  23)

27 
( لسدددددنة  30قانون  ماية الب انات الشدددددخصددددد ة الصدددددادر بالقانون رقم )

2018  
 

 بالمرأة والمساواة بين الجنسين

   2017( لسنة  19)قانون ا سر  الصادر بالقانون رقم   28

 الصحة  

29 
بشددددنن المؤسددددسددددات الصددددا ة   2015( لسددددنة  21مرسددددوم بقانون رقم )

 الخااة
( لسددددنة  1تم تعت    بموجب القانون رقم )

2019 

30 
بشدنن وقاية المجتم  من مر  متعممة   2017( لسدنة  1قانون رقم )

و مدايدة  قوق ا اددددددددددددددخدا    النقص المنداه  المصتسدددددددددددددددب )اج دتم(
 .المتعايشين مع 
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31 
 بشدددددددددددنن اسدددددددددددتختام التقن ات اللب ة 2017( لسدددددددددددنة  26قانون رقم )

 المساِهت  ه ي الت ق ح ااالناه  واجخصاب
 

   2018( لسنة  23قانون الضمان الصا  الصادر بالقانون رقم ) 32

   2018( لسنة  34قانون الصاة العامة الصادر بالقانون رقم ) 33

 المدنيالمجتمع 

34 
قدانون الجمي دات وا ندتيدة ااجتمداع دة وال قداه دة والميصدات الخداادددددددددددددددة  
العام ة    ميتان الشدددباب والرياضدددة والمؤسدددسدددات الخاادددة الصدددادر  

  1989( لسنة  21بالمرسوم بقانون رقم )

القددددانون رقم ) بموجددددب  تعددددت  دددد   (  15تم 
 2018لسنة  

 مكافحة اإلرهاب

35 
بشدددنن  يدددر ومصا ادددة  سددد   2001( لسنة  4مدددرسدددوم بقددداندددون رقدددم )

 اجرهاباامدوا  وتموي   
تم تعت    بموجب المرسدددددددددددددوم بقانون رقم 

 2017( لسنة  36)

36 
بالتصت ت ه ي ااتعاب ة العرب ة لمصا اة   2017( لسنة 7قانون رقم )

  س  ا موا  وتموي  اجرهاب

 

37 
بشددددددددددنن  ماية المجتم  من ا هما   2006لسددددددددددنة  (  58قانون رقم )

 اجرهاب ة
( لسددددنة  8تم تعت    بموجب القانون رقم )

2019 

 التعليم 

 بشنن التع  م العال   2005( لسنة  3قانون رقم ) 38
قانون رقم ب  المرسدددددددددددددوم   تم تعت    بموجب

 2020( لسنة  31)

 البيئة

  بشنن البيصة  2022( لسنة  7قانون رقم ) 39
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    2022( لسنة 10القانون البارد الصادر بالقانون رقم ) 40

 الحقوق االقتصادية

41 
بشددددنن السددددجعت اجل ترون ة   2018( لسددددنة  55مرسددددوم بقانون رقم )

 القاب ة ل تتاو 
 

42 
بشددنن تزويت ختمات الاوسددبة   2018( لسددنة  56مرسددوم بقانون رقم )

 السااب ة   راف مجنب ة
 

43 
بشددددددددنن الوسددددددددا ة لتسددددددددوية   2019( لسددددددددنة  22رقم )مرسددددددددوم بقانون  

 المنامهات
 

 



 

 

 


