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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

قائمة ابملسائل موجهة قبل تقدمي التقرير اجلامع للتقريرين الددويي الادا
والاالث لتونس*
ألف -الغرض وااللتزامات العامة (املواد )٤-١
 -١يرجى إبالع اللجنة ابلتأثري امللموس للجنة اخلاصة لشؤون ذوي اإلعاقة والفئات اهلشة،
اليت أنشئت لرصد تنفيذ اإلجراءات والربامج احلكومية املتعلقة حبماية حقوق ذوي اإلعاقات.
 -٢ويرجى ى ىىى أي ى ى ىاً إبى ى ىىالة اللجنى ى ىىة ابخل ى ى ىوات الى ى ىىيت ا ى ى ىىذت ملواءمى ى ىىة القى ى ىىانون التى ى ىىوجي
عىىد  )٢٠٠٥(٨٣املتعلىىاب ابلن ىىوش ابص ىىعاق املعىىوقم وعىىايت ق مى ا تفاقيىة حبيىىي يتما ىىى
م هنج قائق على حقوق اإلنسان إزاء اإلعاقة.
 -٣ويرج ىىى ،إ ىىاكة إب ذل ىىن ،إب ىىالة اللجن ىىة ا ىىدخ مش ىىا ة ذوي اإلعاق ىىات مى ى ىىال
املنظمىىات الىىيت م ىمبل ق ،اىىا كي ىىا تلىىن الىىيت ممبىىت النسىىاء والفتيىىات والفتي ىان ذوي اإلعاقىىات ،علىىى
مس ىىتوخ ال ىىو وت واملس ىىتوخ ال ىىويث ،وذل ىىن ق ىىوء ميمب ىىاق ت ىىون حلق ىىوق اص ىىعاق ذوي
اإلعاقة.
 -٤ويرجى تقىد معلومىات إ ىاكية عى أيىة تىدابري ا ىذلا الدولىة ال ىرال لنشىر املالحظىات
اخلتامية السابقة للجنة وتنفيذها ).(CRPD/C/TUN/CO/1
 -٥ويرجىىى تقىىد معلومىىات تفعىىيلية ع ى تنقىىي اصمىىر عىىد  ٣٠٨٦املىىؤ يف ق  ٢٩تش ىري
المباين/نوكمرب  ،٢٠٠٥وحتديداً بشأن الدليت الذي بد منه للحعىو علىى ب اقىة إعاقىة .وعلىى
وجه اخلعوق ،يرجى تقد معلومات ع التدابري املتعىذ ملنى ابىتدعا ذوي اإلعاقىات النفسىية
("اصمراش العقلية") أو العقليىة أو اص ىعاق ار ىري الىذي يتعىذ علىي ق احلعىو علىى ب اقىة
إعاقة ،إما بسدب اإلعاقة وإما أبمر مرتدط هبا.
 -٦ويرجى ىىى إبى ىىالة اللجنى ىىة بو يى ىىة اللجنى ىىة اخلاصى ىىة لشى ىىؤون ذوي اإلعاقى ىىة والفئى ىىات اهلشى ىىة
واإلجنىىازات الىىيت حققت ىىا بشىىأن التشىريعات والسيابىىات والتىىدابري ،بىىيما تلىىن الىىيت لىىدال إب
الق اء على التمييز ق حاب ذوي اإلعاقات.

__________

*

اعتمدلا اللجنة ق و لا المبامنة عشر ( ١٤آب/أغس
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 -٧ويرجىىى تقىىد معلومىىات ،معىىنفة حسىىب ا ىىن  ،ع ى عىىد ىىكاوخ التمييىىز بس ىىدب
اإلعاق ىىة ال ى ىوا م ى ى ذوي اإلعاق ىىات .ويرج ىىى إي ىىالع اللجن ىىة عل ىىى ب ىىدت ا نتع ىىاال القانوني ىىة
والعقىىوابت املتعلقىىة ابلتمييىىز بسىىدب اإلعاقىىة والتىىدابري املتو ىىا لىىدعق حظىىر التمييىىز علىىى أبىىاس
اإلعاقة ،وعلى وجه التحديد ق اجملا ت التالية :السك والعحة والمبقاكة والرو ة.

ابء -احلقوق اخلاصة (املواد )٣٠-٥
املساواة وعدم التمييز (املادة )٥
 -٨يرجىىى تقىىد معلومىىات عمىىا إذا ىىان احلرمىىان م ى الةتيدىىات التيسىريية املعقولىىة معةك ىاً بىىه
صىراحة بوصىىفه ىكالً مى أ ىكا التمييىىز بسىدب اإلعاقىىة ،ومىا إذا ىىان القىانون يعاقىىب عليىىه إن
ان اصمر ذلن.
 -٩ويرجىىى إبىىالة اللجنىىة اىىا إذا انىىت الدولىىة ال ىىرال ا ىىذت تىىدابري لتىىد يب العىىاملم ق
امل ى القانونيىة ،اصىة الق ىاء ،وذوي اإلعاقىات أنفسى ق ،ومىوةف اخلدمىة املدنيىة ،بشىأن عىىد
التمييز ،ومف و الةتيدات التيسريية املعقولة.
النساء ذوات اإلعاقة (املادة )٦
 -١٠يرج ىىى إب ىىالة اللجن ىىة ابلت ىىدابري املتع ىىذ ملكاكح ىىة التميي ىىز ،ا ىىا ق ذل ىىن التميي ىىز املتع ىىد
ا وانب ،اصة العنف املسلط على النسىاء والفتيىات ذوات اإلعاقىات .ويرجىى تقىد معلومىات
ع التدابري املتعذ م أجىت تىرويج التعليىاب العىا قىق  )٢٠١٦(٣بشىأن النسىاء والفتيىات ذوات
اإلعاقات ونشره.
 -١١ويرجى تقد بياانت إحعائية مفعلة عما يل :
(أ)
ا جتماعية حالياً؛

عىىد النسىىاء والفتيىىات احلىىائزات ب اقىىة إعاقىىة واملسىىتفيدات م ى تىىدابري احلمايىىة

(ب) عىد الفتيىىات ذوات اإلعاقىىات املسىىجالت ق التعلىىيق ا ىىام والتعلىىيق املتكامىىت
والتعليق القائق على الفعت؛
(ج)

النساء ذوات اإلعاقات ق العمت.

األطفال ذوو اإلعاقة (املادة )٧
 -١٢يرجى تقىد أحىدا املعلومىات عمىا يلى  ،مى اص ىذ ق ا عتدىا الد ابىات ا بتقعىائية
املتع ىىد املؤ ى ىرات ( )٢٠١٢-٢٠١١ال ىىيت أة ىىرت أن  ٩٣ق املائ ىىة مى ى اصيف ىىا ال ىىذي تى ىةاو
أعما هق بم بنتم و ١٤بنة يتعر ون للعنف صبداب أت يدية:
أي تىىدابري بيابىىاتية ا ىىذت علىىى العىىعيد الىىويث وصىىعيد الىىو وت للق ىىاء
(أ)
على ت أ كا العنف ابصيفا ذوي اإلعاقات؛
(ب) عىىد اصيف ىىا ذوي اإلعاق ىىات املسىىتدعدي م ى املد ب ىىة ،حبسىىب ن ىىوع العاه ىىة
(ذوو العاهات الدعرية ،واملكفوكون والعق ،وذوو اإلعاقات النفسية  -ا جتماعية أو الددنية).
2

GE.17-16938

CRPD/C/TUN/QPR/2-3

إذكاء الوعي (املادة )٨
 -١٣يرج ىىى تق ىىد معلوم ىىات عم ىىا إذا ان ىىت الدول ىىة ال ىىرال و ىىعت أي بياب ىىات ويني ىىة
و ىىط عم ىىت للتوعي ىىة متواكق ىىة م ى مد ىىا و ا تفاقي ىىة مي ى امل ىىوةفم العم ىىوميم املعني ىىم بتعزي ىىز
حقوق ذوي اإلعاقات أو عايت ا أو إعماهلىا ،اى كىي ق املسىؤولون علىى مسىتوخ الىو وت الىذي
يتعاملون م ذوي اإلعاقات.
 -١٤ويرجى إبالة اللجنة ابلتدابري املتعذ لتوكري ا تفاقية بعيغ يس ت ا يالع علي ا.
إمكانية الوصول (املادة )٩
 -١٥يرج ىىى تق ىىد معلوم ىىات مفع ىىلة ع ى ع ىىية اعتم ىىا ات امليزاني ىىة و ص ىىدها؛ وا متمب ىىا
وآليىىات العقىىاب املوجىىو علىىى العىىعيد الىىويث وصىىعيد الىىو وت لتيسىىري الوصىىو ق الديئىىة املا يىىة
والنقىىت واحلعىىو علىىى تكنولوجيىىا املعلومىىات وا تعىىا ت؛ واملراكىىاب اص ىىرخ املفتوحىىة أو املتاحىىة
لعامة الناس منذ املالحظات اخلتامية السابقة.
 -١٦ويرجىىى إبىىالة اللجنىىة ابلتىىد يب املقىىد للمعىىممم وامل ندبىىم واملرب ىىم وغىىريهق م ى
امل ني ىىم ال ىىذي يعملى ىون ق ىىا تكنولوجي ىىا املعلوم ىىات وا تع ىىا ت بش ىىأن تنفي ىىذ امل ىىا  ٩مى ى
ا تفاقيىىة ،اىىا ق ذلىىن التعليىىاب العىىا قىىق  )٢٠١٤(٢بشىىأن تيسىىري الوصىىو  .ويرجىىى أي ىاً تقىىد
معلومات ع التدابري املتعذ م أجت ترويج التعلياب العا قق  ٢ونشره.
احلق يف احلياة (املادة )١٠
 -١٧يرجىىى تقىىد معلومىىات مفعىىلة ع ى النظىىا القىىانوين الىىذي يىىنظق احلىىاب ق احليىىا عنىىدما
يتعلاب اصمر ابملساعد على ا نتحا .
حاالت اخلطر والطوايئ اإلنسانية (املادة )١١
 -١٨يرجىىى تقىىد معلومىىات عمىىا إذا انىىت ا ىىذت أي تىىدابري تش ىريعية أو بيابىىاتية حلمايىىة
ذوي اإلعاقات ق حا ت اخل ر وال وا و.
االعتدراف ابألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين أمام القانون (املادة )١٢
 -١٩يرجى إبالة اللجنة عما إذا انىت ا ىذت أي تىدابري تشىريعية أو بيابىاتية لالبتعا ىة
ع نظىا الو الىة ق ا ىاذ القىرا ات بنظىا عىق ذوي اإلعاقىات ق ا ىاذ القىرا ات ،بىيما ذوي
اإلعاقات النفسية  -ا جتماعية أو العقلية ،اصة عندما يتعلاب اصمر ابملعامالت املاليىة ،وذلىن
ق وء تعليق ا العا قق  )٢٠١٤(١بشأن املساوا ق ا عةاال أما القانون.
إمكانية اللجوء إىل القضاء (املادة )١٣
 -٢٠يرج ىىى تق ىىد معلوم ىىات عى ى أي ت ىىدابري تش ىريعية أو غريه ىىا مى ى الت ىىدابري املتع ىىذ لت ىىوكري
الةتيدات التيسريية اإلجرائية والةتيدات التيسريية ا نسانية وتلىن املتعلقىة ابلسى ذ لىذوي اإلعاقىات
ق اإلجراءات الق ائية ل مان مشا ت ق الفعلية ق النظا الق ائ .
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حرية الشخص وأمنه (املادة )١٤
 -٢١يرج ىىى إب ىىالة اللجن ىىة أبي تع ىىديالت تش ىريعية إللجت ىىاء اصحك ىىا ال ىىيت ي ىىز ب ىىلب احلري ىىة
بسىىدب اإلعاقىىة ،اىىا ق ذلىىن بسىىدب اإلعاقىىة النفسىىية  -ا جتماعيىىة أو العقليىىة .ويرجىىى تقىىد
معلومات مفعلة ،تشمت بياانت إحعائية ،ع عد حا ت ذوي اإلعاقىات املسىلوا احلريىة ق
مؤبسىىات العىىحة العقليىىة والديئىىات املؤبسىىية املشىىاهبة ،الىىيت أعيىىد النظىىر كي ىىا منىىذ املالحظىىات
اخلتامية السابقة.
عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادة )١٥
 -٢٢يرجى تقد معلومات عى ارليىات الوقائيىة القائمىة حلمايىة ذوي اإلعاقىات مى التعىرش
للتع ىىذيب والعقوب ىىة القاب ىىية والالإنس ىىانية وامل ين ىىة ،و ب ىىيما بع ىىد اعتم ىىا ميمب ىىاق ت ىىون حلق ىىوق
اص عاق ذوي اإلعاقة.
محاية السالمة الشخصية (املادة )١٧
 -٢٣يرجى إبالة اللجنة ع أي تدابري تشريعية ا ذت إللجتىاء ا راحىة والعىالج ون املواكقىة
الكاملة واملستنري للشعة املعث.
العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع (املادة )١٩
 -٢٤يرجى تقد معلومات مفعلة ع اريت:
(أ)
الشععية لذوي اإلعاقات؛

السكان.

عىىية اعتمىىا ات م ى امليزانيىىة م ى أجىىت تقىىد

ىىدمات املسىىاعد

(ب)

عد ذوي اإلعاقات الذي يتلقون دمات املساعد الشععية؛

(ج)

الت ىىدابري املتع ىىذ لتيس ىىري احلع ىىو عل ىىى اخل ىىدمات اجملتمعي ىىة املوج ىىة إب عام ىىة

 -٢٥ويرجى ىىى تزويى ىىد اللجنى ىىة اعلومى ىىات اى ىىد ع ى ى نتى ىىائج تنفيى ىىذ الفعى ىىت  ١١م ى ى القى ىىانون
التىىوجي عىىد  ،)٢٠٠٥(٨٣اصىىة مىىا يىرتدط بتىىوكري الةةىىة إب لجتىىة اإل ىىا ق ا ىىا ق ومراكىىاب
الرعاية العحية ومرا ز دمة اجملتم  ،بيما ق املناياب الريفية.
التنقل الشخصي (املادة )٢٠
 -٢٦يرج ىىى إم ىىدا اللجن ىىة اعلوم ىىات عى ى الت ىىدابري املعتم ىىد مى ى أج ىىت ىىمان تنفي ىىذ اصم ىىر
قق  )٢٠٠٦(١٤٧٧املتعلىاب بت يئىة ومالءمىة وبىائت ا تعىا واإلعىال وتيسىري تنقىت اص ىعاق
املع ى ىىوقم .ويرج ى ىىى إب ى ىىالة اللجن ى ىىة ا ى ىىا إذا ان ى ىىت الت ى ىىدابري تش ى ىىمت التقي ى ىىيق ومراجع ى ىىة احلس ى ىىاابت
وا زاءات.
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حرية التعبري والرأي واحلصول على املعلومات (املادة )٢١
 -٢٧يرج ىىى تق ىىد معلوم ىىات عى ى ت ىىوكري اإلع ىىال ووب ىىائط اإلع ىىال ل ىىذوي اإلعاق ىىات بع ىىيغ
يس ت ا يالع علي ا ،اىا ق ذلىن لجتىة اإل ىا وا تعىا ابلوبىائت واصبىاليب املعىزز والدديلىة.
ويرجى ابخلعوق إبالة اللجنة ابإليا القانوين املتعت بذلن ا انب.
التعليم (املادة )٢٤
 -٢٨يرجى تقد معلومىات عى التىدابري املتعىذ لىةويج التعليىاب العىا قىق  )٢٠١٦(٣بشىأن
احلاب ق التعليق ا ام ونشره.
 -٢٩ويرجى تقد معلومات عما يل :
بياانت ،معنفة حبسب من قة اإلقامة ( يفية أو ح رية) وا ن  ،عى النسىدة
(أ)
املئوية لذوي اإلعاقات ق التعليق العا ي ا ام ق املرحلىة ا بتدائيىة والمبانويىة والتعلىيق العىا  ،اىا
ق ذلىىن الىىتعلذق مىىدخ احليىىا  ،ومعلومىىات عى عىىد العىىاملم ق حقىىت التعلىىيق ،اى كىىي ق املعلمىىون
واإل ا يون ،الذي ُ بوا على التعليق ا ام  ،ونسدت ق؛
(ب) املىوا املاليىىة والدشىرية املعععىىة للتىىدابري الراميىىة إب تنفيىىذ الىربامج والسيابىىات
الوينية للتعليق ا ام لأليفا ذوي اإلعاقات.

العمل والعمالة (املادة )٢٧
 -٣٠يرجى تقد معلومات ع التدابري املتعذ للحد م عد الو ات ا مية وتعزيىز آكىاق
قابلية ذوي اإلعاقات للتوةيف ق بوق العمت املفتوحة.
 -٣١ويرج ىىى تق ىىد معلوم ىىات ع ى الت ىىدابري السياب ىىاتية اهلا ك ىىة إب زو مع ىىد عمال ىىة ذوي
اإلعاقىىات ق الق ىىاعم العىىا واخلىىاق علىىى العىىعيد الىىويث وصىىعيد الىىو وت عىىوق القىىانون
عد .)٢٠١٥(٣٠
 -٣٢ويرجىىى تزويىىد اللجنىىة نحعىىاءات ع ى عىىد العىىايلم ع ى العمىىت م ى الرجىىا والنسىىاء
ذوي اإلعاقىىات مقا نىىة ابص ىىعاق بجتىىري إعاقىىات .ويرجىىى بيىىان مىىا إذا انىىت هنىىا أي ىىط
لو ابةاتيجيات لتوةيف ذوي اإلعاقات ،ابلتشاو الوثياب م منظمات ذوي اإلعاقات.
مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية (املادة )٢٨
 -٣٣يرجى إبالة اللجنة أبي تدابري بيابىاتية علىى مسىتوخ الىو وت ترمى إب تنفيىذ الىدعق
امل ىىا ل ىىذوي اإلعاق ىىات املع ىىوزي و ص ىىده ،و ب ىىيما كيم ىىا يتعل ىىاب ابصم ىىر ع ىىد )٢٠٠٥(٣٠٨٨
وتعديله ق .٢٠١٧
املشايكة يف احلياة السياسة والعامة (املادة )٢٩
 -٣٤يرجى تقد معلومات عى التىدابري املتعىذ لتعزيىز املشىا ة الفعليىة لىذوي اإلعاقىات مى
ىىال املنظم ىىات ال ىىيت م ىمبل ق ق احلي ىىا السياب ىىية والعام ىىة ،ا ىىا ق ذل ىىن الة ذ ى ق ا نتع ىىاابت
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ا لي ىىة والعام ىىة واإلع ىراب علن ىاً ع ى آ ائ ىىق السياب ىىية ،اص ىىة م ى ىىان م ىىن ق حت ىىت الوص ىىاية أو
الو ية.
املشايكة يف احلياة الاقافية وأنشطة الرتفيه والتسلية والرايضة (املادة )٣٠
 -٣٥يرجى إبالة اللجنة ع التىدابري املتعىذ لتعزيىز إ مىاج ذوي اإلعاقىات ق احليىا المبقاكيىة
وأنش ى ى ة الةكي ىىه والتس ىىلية والرو ىىة ،ا ىىا ق ذل ىىن الوص ىىو إب املكتد ىىات العام ىىة واملع ىىا اصثري ىىة
الوينية.

جيم -التزامات حمددة (املواد )٣٣-٣١
مجع اإلحصاءات والبياانت (املادة )٣١
 -٣٦يرج ىىى تق ىىد أح ىىدا املعلوم ىىات عى ى قاع ىىد الدي ىىاانت الويني ىىة ،ب ىىيما املن جي ىىة ونش ىىر
الدي ىىاانت املع ىىنفة حس ىىب ا ىىن والعم ىىر ون ىىوع اإلعاق ىىة ،و ىىذلن عم ىىا إذا ان ىىت موع ىىة اصب ىىئلة
القعري لفرياب وا ن املتعلقة ابإلعاقة أ جت ق التعدا ات الوينية وابتقعاءات اصبر املعيشية.
التعاون الدويل (املادة )٣٢
 -٣٧يرجىىى تقىىد أحىىدا املعلومىىات عى مىىذ رات التفىىاهق أو ا تفاقىىات المبنائيىىة أو املتعىىد
اصي ىراال املوقعىىة واملنفىىذ بىىم الدولىىة ال ىىرال والىىدو اصي ىراال اص ىىرخ أو املنظمىىات الدوليىىة أو
اإلقليميىىة الىىيت لىىدال إب تعزيىىز التنميىىة الشىىاملة؛ ويرجىىى علىىى وجىىه التحديىىد ذ ىىر مىىدخ ابىىتفا
ذوي اإلعاقات واملنظمات اليت ممبل ق م تلن ا تفاقات ومشا ت ق كي ىا مدا ىر  .ويرجىى أي ىاً
تقد معلومات ع التدابري املتعىذ الىيت تكفىت لىذوي اإلعاقىات املشىا ة اهلا كىة ق تنفيىذ ىة
التنمية املستدامة لعا  ٢٠٣٠وأهداال التنمية املستدامة املتعلة هبا.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين (املادة )٣٣
 -٣٨يرج ىىى تق ىىد معلوم ىىات مفع ىىلة عى ى تعي ىىم ج ىىات تنس ىىياب للمس ىىائت املرتد ىىة بتنفي ىىذ
ا تفاقية.
 -٣٩ويرجى أي اً تقد معلومىات مفعىلة عى أي تىدابري متعىذ واإليىا الىزمث لالبتعا ىة
ع اجمللى اصعلىى لرعايىة اص ىعاق املعىوقم ،الىذي ُح ذىت ق عىا  ،٢٠١١آبليىة وينيىة مسىتقلة
لرصىىد ا تفاقيىىة .ويرجىىى إ اج معلومىىات عى أي مى التىىدابري الىىيت يندجتى ا اذهىىا لتمكىىم ذوي
اإلعاقات واملنظمات اليت ممبل ق م املشا ة الكاملة ق صد ا تفاقية وتنفيذها.
 -٤٠ويرج ىىى إب ىىالة اللجن ىىة عى ى أي ىىة ت ىىدابري ا ىىذلا اهليئ ىىة العلي ىىا حلق ىىوق اإلنس ىىان واحل ىىروت
اصبابية م أجت ا تقاء اب وانب التالية:
(أ)

ممبيت ذوي اإلعاقات واملنظمات اليت ممبل ق؛

(ب) تَواكُىىاب نزاهت ىىا وابىىتقالهلا م ى املدىىا و املتعلقىىة ار ىىز املؤبسىىات الوينيىىة لتعزيىىز
وعاية حقوق اإلنسان (مدا و اب ي ).
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