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 املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاللجنة 

قائمة ابملسائل موجهة قبل تقدمي التقرير اجلامع للتقريرين الددويي  الادا   
 *والاالث لتونس

 (٤-١لتزامات العامة )املواد الغرض واال -ألف 
 للجنة اخلاصة لشؤون ذوي اإلعاقة والفئات اهلشة،يرجى إبالع اللجنة ابلتأثري امللموس  -١

 إلعاقات. اقوق ذوي اليت أنشئت لرصد تنفيذ اإلجراءات والربامج احلكومية املتعلقة حبماية ح
ىىىىىىىذت ملواءمىىىىىىىة القىىىىىىىانون التىىىىىىىوجي   اً ويرجىىىىىىىى أي ىىىىىىى -٢ إبىىىىىىىالة اللجنىىىىىىىة ابخل ىىىىىىىوات الىىىىىىىيت ا  

ا ىىى ة حبيىىي يتم( املتعلىىاب ابلن ىىوش ابص ىىعاق املعىىوقم وعىىايت ق مىى  ا تفاقيىى٢٠٠٥)٨٣ عىىد 
 لى حقوق اإلنسان إزاء اإلعاقة.م  هنج قائق ع

ويرجىىىىى، إ ىىىىاكة إب ذلىىىىن، إبىىىىالة اللجنىىىىة اىىىىدخ مشىىىىا  ة ذوي اإلعاقىىىىات مىىىى   ىىىىال   -٣
إلعاقىىات، علىىى ان ذوي ااملنظمىىات الىىيت مىىمبل ق، اىىا كي ىىا تلىىن الىىيت ممبىىت النسىىاء والفتيىىات والفتيىى

ق ذوي مسىىىىتوخ الىىىىو وت واملسىىىىتوخ الىىىىويث، وذلىىىىن ق  ىىىىوء ميمبىىىىاق تىىىىون  حلقىىىىوق اص ىىىىعا
 اإلعاقة. 

ويرجى تقىد  معلومىات إ ىاكية عى  أيىة تىدابري ا ىذلا الدولىة ال ىرال لنشىر املالحظىات  -٤
 . (CRPD/C/TUN/CO/1)اخلتامية السابقة للجنة وتنفيذها 

تشىىري   ٢٩املىىؤ يف ق  ٣٠٨٦ويرجىىى تقىىد  معلومىىات تفعىىيلية عىى  تنقىىي  اصمىىر عىىد   -٥
 اقىة إعاقىة. وعلىى بالدليت الذي   بد منه للحعىو  علىى بشأن اً ، وحتديد٢٠٠٥المباين/نوكمرب 

ت النفسىية اإلعاقىا وجه اخلعوق، يرجى تقد  معلومات ع  التدابري املتعىذ  ملنى  ابىتدعا  ذوي
لىى ب اقىة عاحلعىو   )"اصمراش العقلية"( أو العقليىة أو اص ىعاق ار ىري  الىذي  يتعىذ  علىي ق

 رتدط هبا.إعاقة، إما بسدب اإلعاقة وإما أبمر م
 للجنىىىىىة اخلاصىىىىىة لشىىىىىؤون ذوي اإلعاقىىىىىة والفئىىىىىات اهلشىىىىىةويرجىىىىىى إبىىىىىالة اللجنىىىىىة بو يىىىىىة ا -٦

تلىىن الىىيت لىىدال إب    بىىيماواإلجنىىازات الىىيت حققت ىىا بشىىأن التشىىريعات والسيابىىات والتىىدابري، 
 الق اء على التمييز ق حاب ذوي اإلعاقات.

__________ 

 (.٢٠١٧أيلو /بدتمرب  ١ - آب/أغس   ١٤اعتمدلا اللجنة ق  و لا المبامنة عشر  ) *
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 ىىىكاوخ التمييىىىز بسىىىدب  ويرجىىىى تقىىىد  معلومىىىات، معىىىنفة حسىىىب ا ىىىن ، عىىى  عىىىد  -٧
اإلعاقىىىىة الىىىىوا    مىىىى  ذوي اإلعاقىىىىات. ويرجىىىىى إيىىىىالع اللجنىىىىة علىىىىى بىىىىدت ا نتعىىىىاال القانونيىىىىة 
والعقىىىوابت املتعلقىىىة ابلتمييىىىز بسىىىدب اإلعاقىىىة والتىىىدابري املتو ىىىا  لىىىدعق حظىىىر التمييىىىز علىىىى أبىىىاس 

 لرو ة.اإلعاقة، وعلى وجه التحديد ق اجملا ت التالية: السك  والعحة والمبقاكة وا

 (٣٠-٥احلقوق اخلاصة )املواد  -ابء 
 املساواة وعدم التمييز )املادة ٥(  

بىىه اً يرجىىى تقىىد  معلومىىات عمىىا إذا  ىىان احلرمىىان مىى  الةتيدىىات التيسىىريية املعقولىىة معةكىى -٨
مىى  أ ىكا  التمييىىز بسىدب اإلعاقىىة، ومىا إذا  ىىان القىانون يعاقىىب عليىىه إن   صىراحة بوصىىفه  ىكالً 

 مر  ذلن. ان اص
ويرجىىى إبىىالة اللجنىىة اىىا إذا  انىىت الدولىىة ال ىىرال ا ىىذت تىىدابري لتىىد يب العىىاملم ق  -٩

امل ى  القانونيىة،  اصىة الق ىاء، وذوي اإلعاقىات أنفسىى ق، ومىوةف  اخلدمىة املدنيىة، بشىأن عىىد  
 التمييز، ومف و  الةتيدات التيسريية املعقولة.

 (٦النساء ذوات اإلعاقة )املادة   
يرجىىىىى إبىىىىالة اللجنىىىىة ابلتىىىىدابري املتعىىىىذ  ملكاكحىىىىة التمييىىىىز، اىىىىا ق ذلىىىىن التمييىىىىز املتعىىىىد   -١٠

ا وانب،  اصة العنف املسلط على النسىاء والفتيىات ذوات اإلعاقىات. ويرجىى تقىد  معلومىات 
( بشىأن النسىاء والفتيىات ذوات ٢٠١٦)٣  أجىت تىرويج التعليىاب العىا   قىق ع  التدابري املتعذ  م

 ونشره.اإلعاقات 
 ويرجى تقد  بياانت إحعائية مفعلة عما يل : -١١

عىىد  النسىىاء والفتيىىات احلىىائزات ب اقىىة إعاقىىة واملسىىتفيدات مىى  تىىدابري احلمايىىة  )أ( 
 ؛ا جتماعية حالياً 

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

 .النساء ذوات اإلعاقات ق العمت )ج( 

 األطفال ذوو اإلعاقة )املادة ٧(  
يرجى تقىد  أحىدا املعلومىات عمىا يلى ، مى  اص ىذ ق ا عتدىا  الد ابىات ا بتقعىائية  -١٢

ق املائىىىىة مىىىى  اصيفىىىىا  الىىىىذي  تىىىىةاو   ٩٣( الىىىىيت أة ىىىىرت أن ٢٠١٢-٢٠١١املتعىىىىد   املؤ ىىىىرات )
 بنة يتعر ون للعنف صبداب أت يدية: ١٤أعما هق بم بنتم و

ىىىذت علىىىى العىىىعيد الىىىويث وصىىىعيد الىىىو وت للق ىىىاء  )أ(  أي تىىىدابري بيابىىىاتية ا  
 على  ت أ كا  العنف ابصيفا  ذوي اإلعاقات؛ 

عىىىد  اصيفىىىا  ذوي اإلعاقىىىات املسىىىتدعدي  مىىى  املد بىىىة، حبسىىىب نىىىوع العاهىىىة  )ب( 
 ا جتماعية أو الددنية(. - ق، وذوو اإلعاقات النفسية)ذوو العاهات الدعرية، واملكفوكون والع
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 (٨إذكاء الوعي )املادة   
يرجىىىىى تقىىىىد  معلومىىىىات عمىىىىا إذا  انىىىىت الدولىىىىة ال ىىىىرال و ىىىىعت أي بيابىىىىات وينيىىىىة  -١٣

و  ىىىط عمىىىت للتوعيىىىة متواكقىىىة مىىى  مدىىىا و ا تفاقيىىىة  ميىىى  املىىىوةفم العمىىىوميم املعنيىىىم بتعزيىىىز 
حقوق ذوي اإلعاقات أو عايت ا أو إعماهلىا، اى  كىي ق املسىؤولون علىى مسىتوخ الىو وت الىذي  

 اقات. يتعاملون م  ذوي اإلع
 ويرجى إبالة اللجنة ابلتدابري املتعذ  لتوكري ا تفاقية بعيغ يس ت ا يالع علي ا.  -١٤

 (٩إمكانية الوصول )املادة   
يرجىىىى تقىىىد  معلومىىىات مفعىىىلة عىىى   عىىىية اعتمىىىا ات امليزانيىىىة و صىىىدها؛ وا متمبىىىا   -١٥

الوصىىو  ق الديئىىة املا يىىة  وآليىىات العقىىاب املوجىىو   علىىى العىىعيد الىىويث وصىىعيد الىىو وت لتيسىىري
والنقىىت واحلعىىو  علىىىى تكنولوجيىىا املعلومىىىات وا تعىىا ت؛ واملراكىىاب اص ىىىرخ املفتوحىىة أو املتاحىىىة 

 لعامة الناس منذ املالحظات اخلتامية السابقة.
ويرجىىىى إبىىىالة اللجنىىىة ابلتىىىد يب املقىىىد  للمعىىىممم وامل ندبىىىم واملرب ىىىم وغىىىريهق مىىى   -١٦

مىىى   ٩ون ق  ىىىا  تكنولوجيىىىا املعلومىىىات وا تعىىىا ت بشىىىأن تنفيىىىذ املىىىا   امل نيىىىم الىىىذي  يعملىىى
تقىىد  اً ( بشىىأن تيسىىري الوصىىو . ويرجىىى أي ىى٢٠١٤)٢اىىا ق ذلىىن التعليىىاب العىىا   قىىق  ا تفاقيىىة،

 ونشره. ٢معلومات ع  التدابري املتعذ  م  أجت ترويج التعلياب العا   قق 

 احلق يف احلياة )املادة ١٠(  
يرجىىى تقىىد  معلومىىات مفعىىلة عىى  النظىىىا  القىىانوين الىىذي يىىنظق احلىىاب ق احليىىا  عنىىىدما  -١٧

 يتعلاب اصمر ابملساعد  على ا نتحا . 

 حاالت اخلطر والطوايئ اإلنسانية )املادة ١١(  
ىىذت أي تىىدابري تشىىريعية أو بيابىىاتية حلمايىىة  -١٨ يرجىىى تقىىد  معلومىىات عمىىا إذا  انىىت ا  

 ق حا ت اخل ر وال وا و. ذوي اإلعاقات 

 االعتدراف ابألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين أمام القانون )املادة ١٢(  
ىذت أي تىدابري تشىريعية أو بيابىاتية لالبتعا ىة  -١٩ يرجى إبالة اللجنة عما إذا  انىت ا  

بىيما ذوي  ا ىاذ القىرا ات،   ع  نظىا  الو الىة ق ا ىاذ القىرا ات بنظىا   عىق ذوي اإلعاقىات ق
وذلىن ا جتماعية أو العقلية،  اصة عندما يتعلاب اصمر ابملعامالت املاليىة،  - اإلعاقات النفسية

 ( بشأن املساوا  ق ا عةاال أما  القانون.٢٠١٤)١ق  وء تعليق ا العا   قق 

 إمكانية اللجوء إىل القضاء )املادة ١٣(  
يرجىىىى تقىىىد  معلومىىىات عىىى  أي تىىىدابري تشىىىريعية أو غريهىىىا مىىى  التىىىدابري املتعىىىذ  لتىىىوكري  -٢٠

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(  
يرجىىىى إبىىىالة اللجنىىىة أبي تعىىىديالت تشىىىريعية إللجتىىىاء اصحكىىىا  الىىىيت  يىىىز بىىىلب احلريىىىة  -٢١

ا جتماعيىىىة أو العقليىىىة. ويرجىىىى تقىىىد   - بسىىىدب اإلعاقىىىة، اىىىا ق ذلىىىن بسىىىدب اإلعاقىىىة النفسىىىية
ق  معلومات مفعلة، تشمت بياانت إحعائية، ع  عد  حا ت ذوي اإلعاقىات املسىلوا احلريىة

مؤبسىىىات العىىىحة العقليىىىة والديئىىىات املؤبسىىىية املشىىىاهبة، الىىىيت أعيىىىد النظىىىر كي ىىىا منىىىذ املالحظىىىات 
 اخلتامية السابقة. 

 عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )املادة ١٥(  
ايىة ذوي اإلعاقىات مى  التعىرش يرجى تقد  معلومات عى  ارليىات الوقائيىة القائمىة حلم -٢٢

للتعىىىىذيب والعقوبىىىىة القابىىىىية والالإنسىىىىانية وامل ينىىىىة، و  بىىىىيما بعىىىىد اعتمىىىىا  ميمبىىىىاق تىىىىون  حلقىىىىوق 
 اص عاق ذوي اإلعاقة. 

 ( ١٧محاية السالمة الشخصية )املادة   
ذت إللجتىاء ا راحىة والعىالج  ون املواكقىة  -٢٣ يرجى إبالة اللجنة ع  أي تدابري تشريعية ا  

 الكاملة واملستنري  للشعة املعث. 

 العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع )املادة ١٩(  
 يرجى تقد  معلومات مفعلة ع  اريت:  -٢٤

 ىىدمات املسىىاعد   عىىية اعتمىىا ات مىى  امليزانيىىة مىى  أجىىت تقىىد   )أ(  
 الشععية لذوي اإلعاقات؛ 

 عد  ذوي اإلعاقات الذي  يتلقون  دمات املساعد  الشععية؛  )ب( 
التىىىدابري املتعىىىذ  لتيسىىىري احلعىىىو  علىىىى اخلىىىدمات اجملتمعيىىىة املوج ىىىة إب عامىىىة  )ج( 
 السكان.

مىىىىى  القىىىىىانون  ١١ويرجىىىىىى تزويىىىىىد اللجنىىىىىة اعلومىىىىىات اىىىىىد   عىىىىى  نتىىىىىائج تنفيىىىىىذ الفعىىىىىت  -٢٥
(،  اصىىة مىىا يىىرتدط بتىىوكري الةةىىة إب لجتىىة اإل ىىا   ق ا ىىا ق ومراكىىاب ٢٠٠٥)٨٣التىىوجي   عىىد  

 بيما ق املناياب الريفية.  الرعاية العحية ومرا ز  دمة اجملتم ،  

 التنقل الشخصي )املادة ٢٠(  
مىىىىر يرجىىىىى إمىىىىدا  اللجنىىىىة اعلومىىىىات عىىىى  التىىىىدابري املعتمىىىىد  مىىىى  أجىىىىت  ىىىىمان تنفيىىىىذ اص -٢٦
( املتعلىاب بت يئىة ومالءمىة وبىائت ا تعىا  واإلعىال  وتيسىري تنقىت اص ىعاق ٢٠٠٦)١٤٧٧  قق

املعىىىىىوقم. ويرجىىىىىى إبىىىىىالة اللجنىىىىىة اىىىىىا إذا  انىىىىىت التىىىىىدابري تشىىىىىمت التقيىىىىىيق ومراجعىىىىىة احلسىىىىىاابت 
 وا زاءات. 
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 حرية التعبري والرأي واحلصول على املعلومات )املادة ٢١(  
ووبىىىائط اإلعىىىال  لىىىذوي اإلعاقىىىات بعىىىيغ  اإلعىىىال  علومىىىات عىىى  تىىىوكرييرجىىىى تقىىىد  م -٢٧

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(  
( بشىأن ٢٠١٦)٣ قىق يرجى تقد  معلومىات عى  التىدابري املتعىذ  لىةويج التعليىاب العىا   -٢٨

 .احلاب ق التعليق ا ام  ونشره
 ويرجى تقد  معلومات عما يل : -٢٩

بياانت، معنفة حبسب من قة اإلقامة ) يفية أو ح رية( وا ن ، عى  النسىدة  )أ( 
ام  ق املرحلىة ا بتدائيىة والمبانويىة والتعلىيق العىا ، اىا املئوية لذوي اإلعاقات ق التعليق العا ي ا 

ق ذلىىن الىىتعلذق مىىدخ احليىىا ، ومعلومىىات عىى  عىىد  العىىاملم ق حقىىت التعلىىيق، اىى  كىىي ق املعلمىىون 
 واإل ا يون، الذي  ُ  بوا على التعليق ا ام ، ونسدت ق؛ 

تنفيىىذ الىىربامج والسيابىىات  املىىوا   املاليىىة والدشىىرية املعععىىة للتىىدابري الراميىىة إب )ب( 
 الوينية للتعليق ا ام  لأليفا  ذوي اإلعاقات. 

 العمل والعمالة )املادة ٢٧(  
يرجى تقد  معلومات ع  التدابري املتعذ  للحد م  عد  الو  ات ا مية وتعزيىز آكىاق  -٣٠

 قابلية ذوي اإلعاقات للتوةيف ق بوق العمت املفتوحة.
علومىىىات عىىى  التىىىدابري السيابىىىاتية اهلا كىىىة إب زو   معىىىد  عمالىىىة ذوي ويرجىىىى تقىىىد  م -٣١

اإلعاقىىات ق الق ىىاعم العىىا  واخلىىاق علىىى العىىعيد الىىويث وصىىعيد الىىو وت  عىىوق القىىانون 
 (. ٢٠١٥)٣٠ عد 
ويرجىىىى تزويىىىد اللجنىىىة نحعىىىاءات عىىى  عىىىد  العىىىايلم عىىى  العمىىىت مىىى  الرجىىىا  والنسىىىاء  -٣٢

ص ىىىعاق بجتىىري إعاقىىىات. ويرجىىىى بيىىىان مىىا إذا  انىىىت هنىىىا  أي   ىىىط ذوي اإلعاقىىات مقا نىىىة اب
 لو   ابةاتيجيات لتوةيف ذوي اإلعاقات، ابلتشاو  الوثياب م  منظمات ذوي اإلعاقات. 

 مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية )املادة ٢٨(  
رمى  إب تنفيىذ الىدعق يرجى إبالة اللجنة أبي تدابري بيابىاتية علىى مسىتوخ الىو وت ت -٣٣

( ٢٠٠٥)٣٠٨٨ املىىىا  لىىىذوي اإلعاقىىىات املعىىىوزي  و صىىىده، و  بىىىيما كيمىىىا يتعلىىىاب ابصمىىىر عىىىد 
 . ٢٠١٧وتعديله ق 

 املشايكة يف احلياة السياسة والعامة )املادة ٢٩(  
يرجى تقد  معلومات عى  التىدابري املتعىذ  لتعزيىز املشىا  ة الفعليىة لىذوي اإلعاقىات مى   -٣٤

ىىى  ق ا نتعىىىاابت   ىىىال  املنظمىىىات الىىىيت مىىىمبل ق ق احليىىىا  السيابىىىية والعامىىىة، اىىىا ق ذلىىىن الة ذ



CRPD/C/TUN/QPR/2-3 

GE.17-16938 6 

عىىى  آ ائ ىىىق السيابىىىية،  اصىىىة مىىى   ىىىان مىىىن ق حتىىىت الوصىىىاية أو اً ا ليىىىة والعامىىىة واإلعىىىراب علنىىى
 ة. الو ي

 (٣٠املشايكة يف احلياة الاقافية وأنشطة الرتفيه والتسلية والرايضة )املادة   
يرجى إبالة اللجنة ع  التىدابري املتعىذ  لتعزيىز إ مىاج ذوي اإلعاقىات ق احليىا  المبقاكيىة  -٣٥

وأنشىىىى ة الةكيىىىىه والتسىىىىلية والرو ىىىىة، اىىىىا ق ذلىىىىن الوصىىىىو  إب املكتدىىىىات العامىىىىة واملعىىىىا  اصثريىىىىة 
 لوينية.ا

 (٣٣-٣١التزامات حمددة )املواد  -جيم 
 (٣١مجع اإلحصاءات والبياانت )املادة   

بىىىىيما املن جيىىىىة ونشىىىىر  يرجىىىىى تقىىىىد  أحىىىىدا املعلومىىىىات عىىىى  قاعىىىىد  الديىىىىاانت الوينيىىىىة،   -٣٦
الديىىىاانت املعىىىنفة حسىىىب ا ىىىن  والعمىىىر ونىىىوع اإلعاقىىىة، و ىىىذلن عمىىىا إذا  انىىىت  موعىىىة اصبىىىئلة 
 القعري  لفرياب وا ن   املتعلقة ابإلعاقة أ  جت ق التعدا ات الوينية وابتقعاءات اصبر املعيشية. 

 التعاون الدويل )املادة ٣٢(  
املعلومىىات عىى  مىىذ رات التفىىاهق أو ا تفاقىىات المبنائيىىة أو املتعىىد   يرجىىى تقىىد  أحىىدا  -٣٧

اصيىىراال املوقعىىة واملنفىىذ  بىىم الدولىىة ال ىىرال والىىدو  اصيىىراال اص ىىرخ أو املنظمىىات الدوليىىة أو 
اإلقليميىىة الىىيت لىىدال إب تعزيىىز التنميىىة الشىىاملة؛ ويرجىىى علىىى وجىىه التحديىىد ذ ىىر مىىدخ ابىىتفا   

اً اليت ممبل ق م  تلن ا تفاقات ومشا  ت ق كي ىا مدا ىر . ويرجىى أي ى ذوي اإلعاقات واملنظمات
تقد  معلومات ع  التدابري املتعىذ  الىيت تكفىت لىذوي اإلعاقىات املشىا  ة اهلا كىة ق تنفيىذ   ىة 

 وأهداال التنمية املستدامة املتعلة هبا. ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعا  

 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين )املادة ٣٣(  
يرجىىىىى تقىىىىد  معلومىىىىات مفعىىىىلة عىىىى  تعيىىىىم ج ىىىىات تنسىىىىياب للمسىىىىائت املرتد ىىىىة بتنفيىىىىذ  -٣٨

 ا تفاقية.
تقد  معلومىات مفعىلة عى  أي تىدابري متعىذ  واإليىا  الىزمث لالبتعا ىة اً ويرجى أي  -٣٩

مسىتقلة ، آبليىة وينيىة ٢٠١١ع  اجمللى  اصعلىى لرعايىة اص ىعاق املعىوقم، الىذي ُحىتذ ق عىا  
ويرجىىى إ  اج معلومىىات عىى  أي مىى  التىىدابري الىىيت يندجتىى  ا اذهىىا لتمكىىم ذوي لرصىىد ا تفاقيىىة. 

 اإلعاقات واملنظمات اليت ممبل ق م  املشا  ة الكاملة ق  صد ا تفاقية وتنفيذها. 
ويرجىىىى إبىىىىالة اللجنىىىىة عىىى  أيىىىىة تىىىىدابري ا ىىىذلا اهليئىىىىة العليىىىىا حلقىىىوق اإلنسىىىىان واحلىىىىروت  -٤٠

 اصبابية م  أجت ا  تقاء اب وانب التالية:
 ممبيت ذوي اإلعاقات واملنظمات اليت ممبل ق؛  )أ( 
َتواكُىىىاب نزاهت ىىىا وابىىىتقالهلا مىىى  املدىىىا و املتعلقىىىة ار ىىىز املؤبسىىىات الوينيىىىة لتعزيىىىز  )ب( 

 وعاية حقوق اإلنسان )مدا و اب ي (.
    


