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  املعنيـة  ةمة املسائل املقرر تناوهلا أثناء نظر اللجن       على قائ  تونسردود      
  حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التقرير األويل لتونس

  ١السؤال رقم     
أشخاصـا  " بإعاقات ذهنية يعتربون نيرجى بيان ما إذا كان األشخاص املصابو          

، وحيق هلم من مث احلصول على االستحقاقات املخصصة لتلك الفئة   "ذوي إعاقة 
  ).٢٠٠٥ (٨٣ن الناس مبوجب القانون التوجيهي رقم م
يعترب األشخاص املصابون بإعاقات ذهنية من بني األشخاص ذوي اإلعاقة إذا أثبتت              -١

الفحوصات الطبية والنفسية والوظيفية أن هذه اإلعاقة تؤّدي إىل نقص دائم يف قدراهتم العقلية    
ألنشطة األساسـية اليوميـة الشخـصية أو    مبا حيّد من قدرهتم على أداء نشاط أو أكثر من ا    
  .االجتماعية ويقلّص من فرص إدماجهم يف اجملتمع

وتعتمد اللجنة اجلهوية لألشخاص املعوقني يف دراستها للملفات على جدول تقيـيم              -٢
اإلعاقة، لتحديد مدى استقاللية الشخص على مستوى االتصال والتحّرك، واالعتناء بالذات           

) خلإالدراسة، الشغل واملعامالت املالية الشخـصية،       (جملاالت الكربى للحياة    واحلياة املرتلية وا  
  .والعالقات واملعامالت مع الغري واحلياة اجلماعية

وعند إقرار هذه اللجنة بتوفر شروط اإلعاقة حسب جدول تقييم اإلعاقـة، تتـوىل                -٣
ية بطاقة إعاقة متكنه من     الوزارة املكلفة بالشؤون االجتماعية إسناد الشخص ذي اإلعاقة الذهن        

     ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣ القانون التـوجيهي رقـم       ااحلصول على املنافع واالمتيازات اليت يكفله     
  . املتعلق بالنهوض باألشخاص املعاقني ومحايتهم٢٠٠٥أغسطس / آب١٥املؤرخ 

  ٢السؤال رقم     
ل يرجى ذكر املؤسسة أو املنظمة املخولة، إن وجدت، للبت يف خمتلف املـسائ                

 وذكر اجلهات   )CRPD/C/TUN/1( من التقرير األويل     ٤١املعروضة يف الفقرة    
ويرجى بيان ما إذا كـان القـانون   . اليت جيوز هلا عرض امللفات كي يبت فيها    

وإذا كان األمر كذلك، . ينص على استعراض تلك القرارات استعراضا منتظما   
  مىت تكون عمليات االستعراض وما وتريهتا؟

 من  ٤١ة اليت هلا صالحيات للبت يف خمتلف املسائل املعروضة يف الفقرة            إن املؤسس   -٤
طبيعة اإلعاقة ودرجتها ونوع بطاقـة اإلعاقـة ومـّدة           ()CRPD/C/TUN/1(التقرير األّويل   

     صلوحيتها وجتديدها واملنافع واالمتيازات اليت ختّوهلا وامللفـات املتعلقـة بطلـب أجهـزة              
ية وملفات األطفال املعوقني املرشحني لإلدمـاج املدرسـي         وآالت تعويضية ومساعدات فن   
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 ٣٠٨٦وفق ما نص عليه األمر رقم        للجنة اجلهوية لألشخاص املعوقني   اهي  ) باملسار العادي 
 املتعلق بإحـداث اللجـان اجلهويـة        ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٥لسنة  

اد بطاقة إعاقة، واملخول هلا دراسـة   لألشخاص املعوقني وحتديد مقاييس اإلعاقة وشروط إسن      
  :والبت يف املسائل التالية

وحتديد طبيعة اإلعاقة ودرجتها    " شخص معوق "امللفات اليت حتال عليها إلقرار صفة        •
ونوع بطاقة اإلعاقة ومدة صالحيتها واملنافع واالمتيازات اليت ختوهلا حسب متطلبات 

 ؛عيناإلعاقة والوضعية االقتصادية واالجتماعية للم

امللفات اليت حتال عليها واملتعلقة بطلب أجهزة وآالت تعويضية ومـساعدات فنيـة            •
 ؛ميسرة لإلدماج ومساعدة الغري

ملفات األطفال املعوقني املرشحني لإلدماج املدرسي باملسار العادي وتوجيههم حنو           •
 ؛املؤسسات التعليمية والتربوية والتدريبية املالئمة لوضعهم

عوقني املرشحني للتدريب املهين وإعادة التأهيل والتشغيل حنـو         توجيه األشخاص امل   •
 ؛مسالك اإلدماج املناسبة لوضعهم

 ؛ملفات طلب إيداع لدى أسرة تكفّل أو مبؤسسة إيواء ورعاية األشخاص املعوقني •

ملفات طلب التمتع خبدمات رعاية بالبيت لألشخاص شديدي اإلعاقة غري القادرين            •
 ؛على التنقل

ائل اليت يعرضها عليها وايل اجلهة واملتعلقة بالنهوض باألشخاص املعوقني          يف كل املس   •
  .ومحايتهم

 هذه اللجنة ملزم وُيعتمد بصفة آلية من طرف املصاحل املختّصة إلسداء            هوالرأي الذي تصدر  
  .اخلدمات املذكورة

ـ               -٥        رأّما بالنسبة لوترية اجتماع اللّجنة اجلهوية لألشخاص املعوقني، فقـد نـّص األم
 على أن جتتمع اللجنة املذكورة مرتني يف الشهر، وكلّمـا دعـت        ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٨٦رقم  

  . احلاجة إىل ذلك
ولضمان شفافية عمل هذه اللجنة، ميكن للمعين باألمر يف حالة رفض طلبه احلصول               -٦

ونة أو عدم املوافقة على اخلدمة املطلوبة أن يطلب بواسطة رسالة مضم          " بطاقة اإلعاقة "على  
ويف هذه احلالة   . الوصول من اإلدارة اجلهوية املختصة ترابيا إعادة النظر يف القرار املطعون فيه           

كما . يتعني عليه تقدمي مؤيدات جديدة يف أجل أقصاه شهرين من تاريخ إعالمه بقرار الرفض         
حالته ميكن لصاحب بطاقة إعاقة طلب إعادة النظر يف ملفّه يف حالة ظهور تغيري أو تطّور يف                 

  . مبؤيدات طبيةالصحية مّربراً
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 من هناية كل ستة أشهر      هذا وتوّجه اللّجنة املذكورة يف أجل أقصاه مخسة عشر يوماً           -٧
. االجتماعيـة بالـشؤون    حول نشاطها خالل السداسي املنقضي إىل الوزير املكلف          تقريراً

هي اإلدارة اجلهوية املكلّفة    وبالنسبة للجهة اليت جيوز هلا عرض امللفات على اللجنة اجلهوية، ف          
  .بالشؤون االجتماعية

  ٣السؤال رقم     
يرجى ذكر التدابري املعتمدة ملتابعة التوصيات الصادرة عن منظمات اجملتمـع               

  ويرجى تقدمي تفاصيل وخطوط زمنية. املدين املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
 : املدين اليت نذكر منهاعنظمات اجملتممت اختاذ العديد من التدابري ملتابعة تنفيذ توصيات م  -٨

  إمكانية الوصول    
أعربت بعض اجلمعيات عن قلقها خبصوص وجود أماكن ببعض اجلهـات داخـل               -٩

اجلمهورية ال تستجيب لشروط التهيئة وتيسري الوصول وهي تدعو اجلهات املعنية يف الدولة             
لـصورة الرمزيـة إىل جانـب       إىل تفادي هذه النقائص وهتيئة األماكن العمومية، وإدراج ا        

  . العبارات املكتوبة اليت تدل على األماكن اخلاصة والعامة
ويف اإلجابة على ذلك ميكن اإلشارة إىل أن اخلطة الوطنية لتهيئة احمليط تـستهدف                -١٠

كل األماكن العمومية بكل واليات اجلمهورية وذلك يف إطار برنامج يتم تنفيـذه تـدرجييا               
). خلإ،  ورياضيةمدارس، معاهد، مستشفيات، أماكن ثقافية      (ولويات  حسب اإلمكانيات واأل  

  .وتتم متابعة برنامج التهيئة من قبل مصاحل كل الوزارات أو اهلياكل املعنية

  حرية الشخص املعوق وأمنه    
يف إطار تفعيل دور اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كآليـة وطنيـة                -١١

 ١٧ذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، انعقد اجتماع مبقرها يـوم            لرصد ومتابعة تنفي  
 حضرته أهم اجلمعيات املهتمة باملعوقني، مت فيه باخلصوص االسـتماع           ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

 :إىل مشاغلها والتعرف على اقتراحاهتا وتطلعاهتا، ومن بني املقترحات

بصرية والـسمعية والعـضوية     ال(تكوين جلنة متابعة ممثلة لكافة أصناف اإلعاقات         •
ويف هذا الصدد تساهم خمتلف اجلمعيات      . جتتمع مرتني يف السنة   ) والذهنية واملتعددة 

العاملة يف جمال اإلعاقة واملمثلة لكافة أصناف اإلعاقات يف خمتلف اجملالس واللجـان    
بعني  رأيها وتتقدم مبقترحاهتا وتوصياهتا اليت تؤخذ        ياليت تعتين بشؤون املعوقني وتبد    

وخبصوص جلنة املتابعة، فقد مت تعيني اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات           . االعتبار
األساسية كآلية وطنية لرصد ومتابعة تنفيذ االتفاقية وميكن االلتجاء إليها كلما رأت            

 ؛اجلمعيات ضرورة لذلك
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الكامل وضع خطة لتحسيس األطراف املعنية بضرورة القيام مبا يلزم لضمان التطبيق             •
 . ألحكام النصوص القانونية والترتيبية اخلاصة باألشخاص املعوقني يف كافة اجملاالت

ويف هذا اجملال يتجه التذكري أنه مت تنظيم العديد من األنـشطة للتعريـف بالقـانون                  -١٢
 املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتـهم، وحتـسيس       ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣التوجيهي رقم   

نية بأحكامه من ذلك عقد ندوات بكل واليات اجلمهوريـة ضـمت خمتلـف              األطراف املع 
اإلطارات احلكومية على املستوى اجلهوي واجلمعيات العاملة يف جمـال املعـوقني واملعـوقني              

كما مت إصدار كتيب يتضمن النصوص القانونية والترتيبية واالتفاقية الدولية وتوزيعه           . وأولياؤهم
  .جلهد يف اجملال على مستوى وسائل االتصال السمعية والبصريةويتواصل ا. على أوسع نطاق

العمل على إدراج بعض أمراض األشخاص املعوقني ضمن قائمة األمـراض املزمنـة       •
املشمولة بتغطية كاملة للتكاليف على غرار مرض العضالت الذي يعترب مـن بـني              

 ؛األمراض املزمنة املشمولة بتغطية كاملة للتكاليف

جلهات املسؤولة لتمكني املعوقني مـن التمتـع باإلعفـاء اجلبـائي            التدخل لدى ا   •
 .الكامل بالنسبة إىل اآلالت واملعدات اخلاصة هبمواجلمركي 

يف اإلجابة على ذلك جيدر التأكيد على متتع آالت املساعدة والوسـائل التعليميـة                -١٣
وميكـن إدراج  . مركي اجلبائي واجليوالبيداغوجية املوجهة لألشخاص املعوقني باإلعفاء الكل   

 .آالت أو معدات أخرى بطلب كتايب من اجلمعيات يف الغرض

 حلاجـة  تشجيع بعث مجعيات مساعدي األشخاص شديدي اإلعاقة باملنازل نظـراً       •
 .مرضى العضالت هلذه اجلمعيات ولتفادي النقص يف هذا اخلصوص

قة بالبيت، كما    على ذلك، فقد مت بعث مجعية خاصة مبساعدة شديدي اإلعا          وجواباً  -١٤
ـ             اإلعاقـة   يتقدم عديد اجلمعيات والفروع التابعة هلا خدمات الرعاية والتأهيل لفائدة عميق

ويتم بعث اجلمعيات مببادرات فردية أو مجاعيـة مـن          . ببيوهتم ومن بينهم مرضى العضالت    
  .املواطنني وليس هناك ما مينع من تكوين اجلمعيات مهما كانت جماالت تدخلها

ج زيارات تقوم هبا اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية إىل            ضبط برنام  •
  .بعض اجلمعيات واملؤسسات ضمن املهام املوكولة إليها

للهيئة العليـا حلقـوق اإلنـسان       ألحكام الفصل اخلامس من القانون املنظّم        وفقاً  -١٥
 املهتّمـة   االجتماعيةاهلياكل   القيام بزيارات مفاجئة إىل   اهليئة  رئيس   واحلريات األساسية يتوىل  

بذوي االحتياجات اخلصوصّية وذلك للتثّبت من مدى تطبيق التشريع الوطين اخلاّص حبقوق            
   .اإلنسان واحلريات األساسّية
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  احلماية من التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء    
ـ             -١٦ ة دعت اجلمعيات إىل ضرورة تكثيف اجلهود التـشريعية واإلداريـة واالجتماعي

 .والتعليمية والثقافية وغريها يف هذا اجملال للتوقي من مثل هذه املمارسات

     ٩٢ويف هذا اجملال نشري إىل أن جملة محاية الطفل الصادرة مبوجب القـانون رقـم                  -١٧
 تضمن لفائدة األطفال بصفة عامة واألطفال       ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ املؤرخ   ٩٥لسنة  

 احلماية من التعرض ملختلف أشكال االستغالل والعنف واالعتداء،         ذوي اإلعاقة بصفة خاصة   
 من  ه واعتياد سوء معاملت    أو اقتصادياً  كما اعتربت نفس اجمللة أنّ سوء استغالل الطفل جنسياً        

ضمن احلاالت الصعبة اليت تقتضي التدّخل السريع حلماية األطفال عرب مؤسـسيت منـدوب              
  .محاية الطفولة وقاضي األسرة

  سسة مندوب محاية الطفولةمؤ    
يتدخل مندوب محاية الطفولة الذي هو خبري يف اجملال االجتماعي يف مجيع احلاالت               -١٨

اليت من شأهنا أن تعّرض صحة الطفل أو سالمته البدنية أو املعنوية للخطر وذلـك نتيجـة                 
  .الوسط الذي يعيش فيه أو نتيجة تعرضه لشّتى أنواع اإلساءة واالستغالل

 أهم اآلليات االجتماعية حلماية الطفولة املهددة،       أحدعترب مندوب محاية الطفولة     وي  -١٩
ويوجد بكل والية مندوب محاية الطفولة على أنه ميكن عند احلاجة إحداث أكثر من خطـة             
مندوب بنفس الوالية ضمانا للتدّخل السريع والناجع حلماية األطفال من كل ما من شأنه أن               

  .يشكّل خطرا عليهم
واعتبارا ألمهية آليات اإلشعار يف تفعيل دور اجملتمع يف محاية األطفال من شىت أنواع                -٢٠

العنف واإلساءة واالستغالل أقّرت جملة محاية الطفل واجب إشعار مندوب محاية الطفولـة             
سالمتهم ال وهي تتمحور حول هتديد صحتهم و      جبميع الوضعيات الصعبة اليت يعيشها األطف     

  .وية واالقتصادية البدنية واملعن
 على أمهية هذه اآللية يف محاية األطفال املهددين مت سحب واجب اإلشعار             وتأكيداً  -٢١

على اخلاضعني للسّر املهين مع إقرار احلماية القانونية للقائمني هبذا الواجب من خالل عـدم               
  . قيامهم عن حسن نية بواجب اإلشعار إذا ما تبّين عدم صحتهحالمؤاخذهتم يف 

  مؤسسة قاضي األسرة     
يتعهد قاضي األسرة بوضعية الطفل املعوق املهدد بسبب تعرضه لالستغالل أو العنف   -٢٢

أو االعتداء ليتخذ يف شأنه القرار املالئم إلخراجه من احلالة الصعبة اليت يعيشها مع مراعـاة                
ت الرعايـة   مصلحة الطفل الفضلى اليت جيب على مجيع احملاكم والسلطات اإلدارية ومؤسسا          

  . االجتماعية العمومية أو اخلاصة أخذها بعني االعتبار عند اختاذ أي إجراء يتعلق بالطفل
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 ما إذا كان مصدر العنف أو االستغالل أو االعتـداء           حالوميكن لقاضي األسرة يف       -٢٣
عائلة الطفل، أن يقرر فصله عن عائلته ووضعه لدى عائلة استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية              

تربوية خمتصة أو لدى مركز للتدريب أو للتعليم، كما له أن خيـضع الطفـل املتـضرر                 أو  
لالستغالل أو االعتداء أو العنف إىل العالج الطيب إذا ما حصلت له مضّرة بدنية أو معنويـة                 

  . وذلك ضمانا الندماج الطفل من جديد يف اجملتمع
ة بـالعنف حالـة صـعبة       ويعيش الطفل الذي ترتكب ضّده إحدى اجلرائم املتصل         -٢٤

  .تستوجب تدّخل قاضي األسرة ملعاجلة األسباب والظروف الذي جعلته عرضة هلذه اجلرائم

  التنقل الشخصي    
) والضريبيةاجلمركية ( من األداءات يدعت بعض اجلمعيات إىل ضرورة اإلعفاء الكل     -٢٥

ملعوقني وإدمـاجهم يف    املوظفة على مجيع األجهزة واملعينات الالزمة لتيسري حياة األشخاص ا         
كما دعت إىل ضرورة تسريع تنفيذ اخلطة الوطنية لتهيئة احمليط وإعطاء األولوية لتهيئة             .اجملتمع

  .األماكن اإلدارية واهلياكل العمومية مبا ييسر وصول الشخص املعوق للخدمة
ويالحظ يف هذا الصدد أن كل األجهزة واآلالت التعويضية وامليـسرة لإلدمـاج               -٢٦
والوسـائل  ) اجلمركية والضريبية (تعملة من قبل األشخاص املعوقني معفاة من األداءات         املس

     واألدوات والتجهيزات البيداغوجية والتربوية والعلميـة والثقافيـة والرياضـية والترفيهيـة            
 ٤٩اخلاصة باألشخاص املعوقني وامليسرة إلدماجهم عند التوريد والصنع والبيع طبقا للفصل            

      كما مت الشروع يف تنفيـذ اخلطـة الوطنيـة         . ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣ون التوجيهي رقم    من القان 
لتهيئة احمليط بإعداد برامج قطاعية لتهيئة مقار الوزارات واهلياكل التابعة هلا مبا ييـسر تنقـل              

  .األشخاص املعوقني

  التأهيل وإعادة التأهيل    
ل احلديثة ومـوارد بـشرية      دعت اجلمعيات إىل ضرورة مزيد توفري مستلزمات العم         -٢٧

وتتمتع اجلمعيات بالدعم املايل والفين لتحـسني  . ومادية لضمان تأهيل وإعادة تأهيل ذي نوعية  
متويل مشاريع وبرامج، توزيع جتهيزات إعالميـة       (اخلدمات املقدمة لفائدة منظوري اجلمعيات      

ـ            دريب لفائـدة   وبرجميات مالئمة، حافالت ووضع إطارات خمتّصة على الذمة، الرسـكلة وت
، مع اإلشارة إىل الترفيـع يف مقـدار االعتمـادات           )اإلطارات التربوية والبيداغوجية واإلدارية   

        إىل ٢٠٠٩ يف املائة بالنسبة إىل الفتـرة املمتـدة مـن سـنة          ٦٠املخصصة للجمعيات بنسبة    
  .٢٠١٤سنة 

  العمل والعمالة    
كن األشخاص املعوقني من تأهيـل      ستراتيجية مستقبلية مت  ااقترحت اجلمعيات وضع      -٢٨

. مهين يواكب روح العصر باإلضافة إىل مزيد التحسيس والتوعية بتشغيل األشخاص املعوقني           
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حتاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا إىل وضـع اإلطـار القـانوين             االكما دعا   
  .للورشات احملمية اليت تبقى الوسط الفاعل يف إدماج هذه الفئة

يف هذا الصدد مراجعة كل اختصاصات التدريب وبراجمه مـع األخـذ بعـني              ومت    -٢٩
. االعتبار األشخاص ذوي املستوى التعليمي املتدين ويشمل هذا اإلجراء األشخاص املعوقني          

أما بالنسبة إىل التحسيس والتوعية بتشغيل األشخاص املعوقني، فقد شرع متفقـدو الـشغل        
 املؤسسات مبهمة التوعية وإصدار مطوية حول تـشغيل         خالل الزيارات اليت يقومون هبا إىل     

األشخاص املعوقني وموافاة االحتاد التونسي للتجارة والصناعة هبا قـصد تعميمهـا علـى              
املؤسسات املنضوية حتت لوائه إىل جانب ختصيص حصص إذاعية بكل اإلذاعـات حـول              

  .املوضوع وتنظيم ندوات وملتقيات يف الغرض

  ئق واحلماية االجتماعيةمستوى املعيشة الال    
دعت اجلمعيات إىل ضرورة الترفيع يف املنحة املسندة إىل األشخاص املعوقني غـري               -٣٠

 الترفيع يف املنحة املسندة إىل األشـخاص املعـوقني          نومتّ يف هذا لشأ   . القادرين على العمل  
ساسية وقد متّ الترفيع املعوزين غري القادرين على العمل بالتوازي مع الترفيع يف أسعار املواد األ      

هذا باإلضافة إىل متتيع أبنائهم املتمدرسني مبنحة إضافية        .  يف املائة  ١٢ بنسبة   ٢٠١٠فيها سنة   
  . يف املائة من مقدار املنحة حسب عدد األطفال٤٨يف املائة و١٦تتراوح بني 

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
شخاص املعوقني حصة يف مجيع اللجـان       دعت اجلمعيات إىل ضرورة أن يكون لأل        -٣١

ويالحظ يف هذا الصدد، أن املواثيـق       . واجملالس البلدية والتشريعية واهليئات عن طريق التعيني      
 مـن   ٢١املـادة   (الدولية نصت على اعتماد االنتخاب احلر للمشاركة يف إدارة الشأن العام            

يل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        من العهد الـدو    ٢٤اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة      
 التـشريعية أو    س، وهو ما تطبقه القوانني يف تونس املتعلقة بالترشـح للمجـال           )والسياسية

البلديات أو اهليئات اليت هي حق لكل مواطن دون متييز قائم على اجلنس أو اإلعاقة أو غـري                  
  .ذلك من مظاهر التمييز األخرى

  اليت سشخاص ذوي اإلعاقة يف اهلياكل واجملال     وتعتمد تونس تقنية احلصة لفائدة األ       -٣٢
تكون العضوية فيها بالتعيني على غرار جملس املستشارين واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي            
واجمللس األعلى للتنمية االجتماعية ورعاية األشخاص حاملي اإلعاقة واهليئة العليا للحقـوق            

  .اإلنسان واحلريات األساسية

  الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضةاملشاركة يف احلياة     
حتاد الوطين للمكفوفني على ضرورة أن يكون اخلطـاب         االأكدت اجلمعيات وخاصة      -٣٣

 املكفوفني من خالل عرض أشرطة سينمائية مهيـأة         ص للجميع مبا فيهم األشخا    الثقايف متاحاً 
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حتاد االا ـكما دع. احفـملتة للمكفوفني باـ أو هتيئة أجنحة خاص)audio vision (للمكفوفني
وجيري . الوطين للمكفوفني الدولة إىل إقرار تشجيع استثنائي للمبدعني من األشخاص املعوقني          

  . بالتنسيق مع االحتاد الوطين للمكفوفني على جتسيم هذا املقترحالعمل حالياً

  النساء احلامالت لإلعاقة    
ة من الفتيات والنساء يف بـرامج       أشارت اجلمعيات إىل ضرورة إدماج ذوات اإلعاق        -٣٤

كما دعت اجلمعية التونسية ملساعدة     . التدريب املهين ومساعدهتن على بعث مشاريع خاصة      
الصم إىل ضرورة تعريف اجملتمع بواقع املرأة الصماء داعية الوزارات واملنظمات الـيت تعـىن               

 البحوث والدراسـات   باملرأة بضرورة إشراكها بصورة كاملة وفاعلة يف كل اجملاالت وتعزيز         
 .حول واقع املرأة الصماء

وبالنسبة إىل برامج التدريب املهين سواء كان ذلك باملراكز العموميـة أو التابعـة                -٣٥
 .للجمعيات فهي مفتوحة إىل اجلنسني شريطة توفر الشروط املوضوعية املتعلقة باالختصاص

 يف إعداد الدراسات والبحوث     كما متّ األخذ بعني االعتبار مقاربة النوع االجتماعي         -٣٦
  .والربامج مبا يف ذلك جمال األشخاص املعوقني بصفة عاّمة

  األطفال احلاملني لإلعاقة    
أشارت اجلمعيات إىل الدور الذي ميكن أن يلعبه اإلعالم يف التعريف حبقوق الطفل               -٣٧

قيم ومبـادئ   املعوق داعية إىل تكثيفه ومؤكدة يف نفس السياق على دور األسرة يف ترسيخ              
  .وأسس ثقافة حقوق الطفل املعوق

وسائل اإلعالم يف تونس خالل العشرية املنقضية طورت        ويف هذا اجملال نشري إىل أن         -٣٨
براجمها وطوعتها لتكون إحدى آليات العناية بتنشئة الطفل ووسيلة من وسائل التعبري املتاحة             

  .هله واملعربة عن حاله ووضعه دون متييز مهما كان أساس

  املوجه للطفلإلعالم ا    
باملـسائل املتعلقـة     تـونس الصحف اليومية ذات احلضور املكثف يف       جتلى اهتمام     -٣٩

بالطفولة من خالل ختصيص مساحات أوسع هلا، إىل جانب تزايد عدد اجملـالت املوجهـة               
ـ                 ال للطفل مبا أتاح أماكن إعالمية لنشر ثقافة حقوق الطفل تتماشى مـع حاجياتـه يف اجمل

قيم ومبادئ وأسس ثقافـة     ترمي إىل تثقيف الطفل وترسيخ      ، و ثقايفالجتماعي،  االصحي،  ال
  .عحقوق الطفل لدى األسرة واجملتم

 املخصصة لربامج األطفال وركـزت       األماكن إىل دعم التلفزية   القنوات سعت   كما  -٤٠
يطـه  هذه الربامج على اهتمامات الطفل ومشاغله وانتظاراته معتمدة على ربط الطفـل مبح            
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وبيئته، وإتاحة الفرص لألطفال للمسامهة يف الربامج املوجهة إليهم قـصد تنميـة ملكـاهتم             
  .وإذكاء روح املبادرة واملسؤولية لديهم

 من مساحة البث يف كل  كبرياً حيزاً الفضائيتنيبقناتيهاالوطنية خّصصت التلفزة وقد   -٤١
سة وأخرى تنتقى من اإلنتاج املستورد      شبكة فصلية أو مناسبتية لربامج تنتج بإمكانيات املؤس       

  : حتقيق األهداف التاليةمبا يتوافق وحاجيات الطفل مع احلرص على
متكني الطفل من التعرف على اإلجراءات والتشريعات اليت سنت لفائدته وذلك قصد   •

 ؛تعويده على حتمل املسؤولية واملشاركة جتسيما للحقوق األساسية للطفل

 ؛"عامل صاحل لألطفال"العشرية الثانية لفائدة الطفولة التعريف بأهداف اخلطة  •

     برملـان الطفـل، جمـالس     (التغطية اإلعالمية والتعريف مبكاسب الطفولة يف تونس         •
 ؛ومتابعة دوراهتا) خلإ، بلدية

احلرص على ترسيخ مبدأ عدم التمييز يف حمتوى الربامج املوجهة إىل األطفال من              •
 ؛ يف احلقوق والواجبات بني األطفالساويوالت الفرص ؤخالل إبراز تكاف

حلرص على محاية الطفل من كل أشكال العنف من خالل جتنيبه كـل املـشاهد               ا •
 ؛العنيفة

  .احلرص على إبراز روح التسامح واملواطنة لدى األطفال وتنمية حّسهم املدين •
إتاحة الفرص لكل األطفـال املبـدعني       ويتّم من خالل هذه الشبكة احلرص على          -٤٢

 باإلضافة  واملتميزين يف أي جمال كان إلبراز مواهبهم والتعريف بأنشطتهم على شاشة التلفزة           
أعضاء من برملان الطفل سواء من خالل احلـضور يف          و األطفال واملراهقني،    يتإىل إشراك فئ  
  .استهدفتهم واملشاركة املباشرة يف احلوارات أو من خالل الريبورتاجات اليت االستوديو

إىل ختصيص املزيد من املساحات الزمنيـة       فهي تسعى    الوطنيةاحملطات اإلذاعية   أّما    -٤٣
 إىل جانب تغطيتـها      ساعة بث أسبوعياً   ٢١ للربامج املتعلقة بالطفولة واليت تصل إىل حوايل      

   .للتظاهرات اخلاصة
خالل هذه الربامج إبراز حقوق الطفل وواجباته مع التأكيد على جمموعـة            من  ويتم    -٤٤

 إىل تونس وحب الوطن وحب الوالدين وغرس معـاين التـضامن            االنتماءيم وخاّصة   من الق 
كمـا   ،التحسيس بأمهية البيئة واحملافظة على نظافة احمليط وقواعد املرور        ، و والتسامح والعمل 

تؤكد على أمهية التواصل مع اآلخرين وخاصة احلوار داخل األسرة مع اإلخوة والوالدين أو              
  .و يف الوسط الثالثيف الوسط املدرسي أ

مبجلس النواب   اليت تنعقد     برملان الطفل  دوراتكما تقوم اإلذاعات التونسية بتغطية        -٤٥
  .نشاط بعض اجملالس البلدية لألطفال يف عدد من املساحات التنشيطية املباشرةإضافة إىل 
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 خاصـة   أهم وسائل اإلعالم اليت هلا صـبغة      إحدى  الصحافة اإللكترونية متثل    أنّ  ومبا    -٤٦
 :فهي تقوم مبا يليومنط فعال يف إيصال املعلومة والتفاعل معها عرب طرق عرض وبث متميزة، 

إحـداث نـوادي    (متابعة االجنازات اليت يتّم تنفيذها لفائدة الطفولة والتعريف هبا           •
 ؛)خلإ، أطفال، مركبات شبابية، دور ثقافة

صة مبجاالت الطفولـة  ختصيص مساحات حتريرية هامة لطرح عدد من املواضيع اخلا       •
احلـضانة  "،  "الربامج التلفزية املوّجهـة لألطفـال     "،  "العنف املدرسي "على غرار   
 ؛" ...رياض األطفال واملراقبة"، "الطفل واإلشهار"، "املدرسية

إبراز خمتلف املواقع االلكترونية التونسية جلملة املكاسب واإلجراءات الرئاسية الـيت            •
برملان الطفل، التنقيحات اجلديدة يف جملة      (لطفولة التونسية   يتّم اإلعالن عنها لفائدة ا    

واإلشادة بصواب مقاربـة تـونس      ) خلإ،  محاية الطفل، محاية الطفل ضحية العنف     
 ؛االستشرافية يف هذا اجملال

معـارض كتـاب،    (تغطية خمتلف التظاهرات وامللتقيات ذات الصلة مبجال الطفولة          •
 ؛)خلإ ،املهرجان الوطين إلبداعات الطفولة

لكترونية مع اجلهود املبذولة يف جمال نشر الثقافة الرقميـة بـني            اإلتفاعل الصحافة    •
صفوف األطفال وخاصة ذوي االحتياجات اخلصوصية من خالل إبـراز خمتلـف            
اآلليات اليت حتققت لفائدهتم يف هذا اجملال على غرار إحـداث مركـز اإلعالميـة               

 ؛املوجهة للطفل املعوق

 القوانني اجلديدة اليت يتم إقرارها يف جمال الطفولـة واملندرجـة يف          التعريف مبشاريع  •
حيث " معا لرفع التحديات  "إطار تنفيذ ما ورد يف النقطة الثانية من الربنامج الرئاسي           

      تضمنت إحداث آليات مالئمة حلماية الطفل ومراعـاة وضـعه اخلـاص خـالل             
بالعنف املادي أو األخالقي      تتعلق مراحل البحث والتحقيق واحملاكمة يف القضايا اليت      

  .املقترف ضّده

  اإلعالم حول الطفل    
 يف   والتوثيق والدراسات حول محاية حقوق الطفـل       والتدريبمرصد اإلعالم   توىل    -٤٧

 اليت تكلّلت بوضع برنـامج       الوطنية لنشر ثقافة حقوق الطفل     ستراتيجيةاالهذا اجملال إعداد    
 علـى   إطـاراً  ٤٠مشل يف مرحلـة أوىل      الطفل  افة حقوق   يف جمال نشر ثق   لتدريب املدربني   

املستوى الوطين من خمتلف القطاعات املعنية بالطفولة واجلمعيات النشيطة يف جمـال رعايـة              
 عدد من اإلطارات العاملة يف      تدريب يف   ٢٠١٠ خالل سنة    املرصدهذا  كما شرع    .األطفال

     م ونشر ثقافـة حقـوق الطفـل يف          ملزيد تعمي  جمال الطفولة على املستوى اجلهوي ضماناً     
  .خمتلف اجلهات
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الصحافيني بتعزيز قدرات    لتدريب الصحافيني واالتصاليني     يفريقاألاملركز  ويساهم    -٤٨
 بالطفل سواء كان ذلك على مستوى اإلعـالم         تّمالربامج اليت هت  يف جمال وضع    واالتصاليني  

ن وخمتص يشرف عليها   رات تدريبية تنظيم دو من خالل   السمعي البصري أو الصحافة املكتوبة      
  .يف امليدان

  ٤السؤال رقم     
يعتـرب يف   " الترتيبات التيسريية املعقولـة   "يرجى بيان ما إذا كان احلرمان من            

ويرجى عرض التـشريعات ذات     .  من أشكال التمييز   القانون التونسي شكالً  
  وكيف يطبق هذا املفهوم يف جمايل التعليم والعمل؟. الصلة
بأهنا التعديالت والترتيبـات الالزمـة      " الترتيبات التيسريية املعقولة  "ف االتفاقية   تعّر  -٤٩

واملناسبة واليت تكون هناك حاجة إليها يف حالة حمّددة لكفالة متتع األشخاص املعوقني علـى               
وتنـدرج  . أساس املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها         

والعمـل  " التمييز اإلجيايب "بهوم اإلجراءات والتدابري املطبقة يف إطار ما يسّمى   ضمن هذا املف  
  . والعملمبنظام احلصص يف جمايل التعلي

  جمال التعليم    

  الّسنة التحضريية    
 لتمكني األطفال املعوقني من حقهم يف خدمات األقسام التحـضريية باملـدارس         سعياً  -٥٠

 ٩٠ تضن حالياً حت ٢٠١٠-٢٠٠٩ضرييا خالل السنة الدراسية      قسما حت  ٢١٦الداجمة متّت هتيئة    
  وسيتّم خالل الـسنة الدراسـية      ، بتوجيه من اللجان اجلهوية لألشخاص املعوقني       معوقاً طفالً

 مواصلة العمل على تعميم األقسام التحضريية للمدارس الداجمة والرفع مـن            ٢٠١١-٢٠١٠
  .عدد األطفال املعوقني

  ة املختصةالتربيز مراك    
 ٢٠١٠ خـالل سـنة       مركـزاً  ٢٩٠تقوم مراكز التربية املختصة اليت بلغ عددها          -٥١

وقـد  . باإلحاطة التربوية والتعليم بغرض تأهيل األطفال املعوقني، وإعدادهم لالندماج املهين         
ويف إطار الشراكة مع    .  طفال ١٥٩٣٩بلغ عدد األطفال ذوي اإلعاقة املسجلني هبذه املراكز         

حرصت الدولة على حتسني نسبة تغطية املعتمديات مبراكز التربيـة املختـصة            اجملتمع املدين   
 ١٠١وذلك من خالل توسيع شبكة اجلمعيات وبناء املراكز حيث تطّور عدد اجلمعيات إىل              

  .  فرعا٢٣٣ً إىلوعدد فروعها 
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هلذه  البنية األساسية والتجهيزات والوسائل البيداغوجية       تعهد كما يتم احلرص على     -٥٢
 الربامج الرئاسية الثالثة لتأهيل مراكز التربية املختصة وهتيئتها وجتهيزها  تنفيذمن خاللراكز  امل
  . مليون دينار١٦,٧واليت بلغت اعتماداهتا ) ٢٠٠٩-١٩٩٨(

وجتدر اإلشارة إىل أنّ خدمات التربية املختصة تطورت لتشمل التأهيـل والرعايـة               -٥٣
  طفـالً  ٧٤٨ادرين على التنقل الذين بلغ عـددهم        بالبيت لألطفال شديدي اإلعاقة غري الق     

هذه اخلدمات وتـؤمن    العاملة يف جمال اإلعاقة     معيات  اجلوتؤمن  .  سنة ١٩سّنهم بني سنة و   
  . وإعدادهم للغرضتدريبهمهذه اخلدمات مجعيات عرب معيين حياة متّ 

يف  ٢٠١١ من سـنة     نه ويف نطاق تقريب اخلدمات ملستحقيها سيشرع ابتداءً       أكما    -٥٤
بعث فرق متنقلة لتقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية للمعوقني        تدعيم هذا العمل من خالل      

 لنشاط اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة فقد شهد أسطول احلافالت املسندة        وتيسرياً. بالبيت
 وبذلك يبلغ جممـوع احلـافالت       ، حافلة إضافية  ٢٠ حيث مت توزيع      تطوراً ٢٠١٠هلا سنة   
ختصيص اعتماد   كما مت .  حافلة مبعدل حافلة لكل مركز تقريباً      ٢٩٤على اجلمعيات   املوزعة  

فع من عدد هذه    الرمن أجل    ٢٠١٤ إىل ٢٠١١دة من   تليون دينار للفترة املم   م ٥ مايل قدره 
  .. هبا هباحتسني أداء العاملنياملراكز املختصة و

   املعوق من الدراسة الطفلمتكني     
نامج الوطين إلدماج األطفال املعوقني باملـسار العـادي         مواصلة تنفيذ الرب  يف إطار     -٥٥

جديـدة ليبلـغ عددها فـي مفتتـح السنـة الدراسية        للتعليم متّت إضافـة مدارس داجمة    
  طفـالً  ١٤٩٦ مدرسة موزعة على كامل الواليات وحتتضن        ٣٢٧  حوايل ٢٠١١-٢٠١٠
 باملدارس العادية والـذين بلـغ       هذا باإلضافة إىل اإلدماج التلقائي للتالميذ املعوقني      ،  معوقا

يف املرحلة األوىل   مسجلني   ٢٦٥٣  من بينهم   تلميذاً ٤٤٥٣الدراسية  عددهم يف نفس السنة     
 يف مرحلة التعلـيم     ٧٨١ يف املرحلة الثانية للتعليم األساسي و      ١٠١٩من التعليم األساسي و   

النور بئر القصعة    ة مدرس يملكفوفني وه ومعهد لألطفال ا  ختصيص مدرستني   كما مت   . الثانوي
  .ومعهد املكفوفني بسوسة  ومدرسة النور للمكفوفني بقابس،بنب عروس

تدريب إطار التدريس من خالل تكثيف احلمالت  وإضافة إىل ذلك يتم احلرص على         -٥٦
عملـت   بالتعاون بني الوزارات املعنية، كما       حسيسية وإعداد الوثائق البيداغوجية الالزمة    الّت

جمموعات صحية،  ( بعض املدارس االبتدائية باملمرات اخلاصة واملرافق العامة         الوزارة على هتيئة  
حيث بلغت االعتمادات املرصودة هلذا الغرض خالل األربع        ) خلإ،  قاعات متعددة االختصاص  
  . مليون دينار٤سنوات األخرية ما يعادل 

      اقـة علـى    كما مكّنت اإلجراءات املتعلقة بالتعليم من إدماج التالميـذ ذي اإلع            -٥٧
  :النحو التايل
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 تلميذ معوق ضمن الربنامج الوطين إلدماج األطفال املعوقني باملؤسـسات           ١٦٠٠ •
  ؛العادية للتعليم

 تلميذ معوق مدجمني بصفة تلقائية ويتمتع كل هؤالء بالترتيبات التيسريية عند ٥٠٠٠ •
  .قةالكتابة واملرافو املناظرات على مستوى التوقيت وإجراء االمتحانات أ

  جمال العمل    
 يف املائـة   ١ ختصيص نسبة ال تقلّ عن       ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣أقّر القانون التوجيهي رقم       -٥٨

من االنتدابات السنوية بالوظيفة العموميـة تسند باألولوّية لفائدة األشخاص املعوقني الذين           
طلـوب  يستجيبون للشروط املنصوص عليها هبذا القانون وهلم املؤّهالت للقيام بالعمـل امل           

 لفائدة األشخاص املعوقني من مراكـز       يف املائة  ١، وختصيص نسبة ال تقلّ عن       )٢٩الفصل  (
، )٣٠الفـصل   ( عامل فمـا فـوق       ١٠٠العمل باملؤسسات العمومية واخلاصة اليت تشغل       

 املهين   من مواطن التدريب باملراكز العمومية للتدريب      يف املائة  ٣وختصيص نسبة ال تقلّ عن      
، وإرساء برنامج وطين إلدماج األطفال املعوقني باملسار العـادي           املعوقني لفائدة األشخاص 

للتعليم، وإقرار إجراءات خاصة هبم عند إجراء االمتحان أو املناظرات على مستوى التوقيت،             
الكتابة، وإرساء برنامج وطين إلدماج األطفال املعوقني باملسار العـادي للتعلـيم، وإقـرار              

 إجراء االمتحان أو املناظرات على مستوى التوقيت، الكتابة، املرافقة   إجراءات خاصة هبم عند   
      إىل غايـة اآلن مـن       ٢٠٠٥وقد مكّنت هذه اإلجراءات اخلاصة منذ سـنة         ). ٢٣الفصل  (

  : شخص من املعاقني موّزعني حسب القطاع إىل٤٠١٧انتداب 
  ؛ منتدب٤٩٦: قطاع الوظيفة العمومية •
  . منتدب٣٥٢١: القطاع اخلاص •

  ٥السؤال رقم     
يرجى بيان الكيفية اليت يضمن هبا متتع األشـخاص ذوي اإلعاقـة باملـساواة                  

  وباحلماية من مجيع أشكال التمييز يف كل مناحي احلياة
يتمتع الشخص املعوق مثله مثل أي مواطن تونسي حبـق دسـتوري يف املـساواة                 -٥٩

يث نّص الدستور يف فصله السادس      واحلماية من مجيع أشكال التمييز يف كل مناحي احلياة ح         
وتتجـّسم  ". كل املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون"على أنّ   

  : جماالت متعّددة على غرار جماالتهذه املساواة يف

  التعليم    
 املتعلـق بالتربيـة     ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٠ إىل ما تضمنه القانون التوجيهي رقم        استناداً  -٦٠

التعليم إجباري من سّن السادسة إىل سن الـسادسة         "بأن  املدرسي يف فصله األّول     والتعليم  
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، فإنّ التـسجيل باملـدارس      "عشرة، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيني ال متييز فيه           
  .االبتدائية متاح لكلّ األطفال يف سّن السادسة مبا فيهم املعوقني

ية تأثري اإلعاقة على املسار التعليمي، يتّم        تضّمن امللف الطيب ما يفيد إمكان       حال ويف  -٦١
 من األمـر    ٣توجيهه إىل اللجنة اجلهوية لألشخاص املعوقني اليت تتولّى طبقا ألحكام الفصل            

 املتعلّق بإحداث اللجـان     ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤّرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٨٦رقم  
ط إسناد بطاقة إعاقة، املنقح باألمر      اجلهوية لألشخاص املعوقني وحتديد مقاييس اإلعاقة وشرو      

 دراسة ملفات األطفال املعـوقني      ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٣ املؤّرخ يف    ٢٠٠٦ لسنة   ١٨٥٩رقم  
املرشحني لإلدماج املدرسي باملسار العادي والبت فيها وتوجيههم حنو املؤسسات التعليميـة            

  .والتربوية والتدريبية املالئمة لوضعهم

  الشغل    
ع التونسي حق الشخص املعوق يف العمل كبقية األشخاص حيث نص           يضمن التشري   -٦٢

أنه ال ميكن أن تكون اإلعاقة      " على   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣ من القانون التوجيهي رقم      ٢٦الفصل  
 يف حرمان مواطن من احلصول على شغل يف القطاع العام أو اخلاص إذا توفرت لديـه                 سبباً

  ".املؤّهالت املالئمة للقيام به
دائـرة الـشغل باحملكمـة      ( اإلخالل هبذا املبدأ ميكن اللجوء إىل القضاء         ويف حال   -٦٣

ويف حال إّدعـاء    ). االبتدائية بالنسبة للقطاع اخلاص واحملكمة اإلدارية بالنسبة للقطاع العام        
املشغل إخالل الشخص املعوق بواجباته املهنية فإنّ قانون الشغل يكفل له احلق يف عرض ملفه 

كما ميكن للشخص املعـوق     . ية املتناصفة اليت متكّنه من الدفاع عن نفسه       على اللجنة اإلدار  
اللجوء إىل التفقدية العامة للشغل واملصاحلة عند إخالل صاحب العمل أو املؤجر بواجباتـه              

  .والتزاماته القانونية جتاهه على أساس إعاقته

  الصحة    
شخاص املعوقني يف تونس يتمثل يف      إن املبدأ يف جمال التغطية بالتأمني الصحي بالنسبة لأل          -٦٤

  . وأويل األمر منهم أو غري مضمونني اجتماعياًإقرار جمانية العالج سواء كانوا مضمونني اجتماعياً
ويف حال حرماهنم من هذا احلق ميكن للمعنيني اللجوء إىل اهلياكل اجلهوية واملركزية               -٦٥

العالج والتداوي، كما ميكنهم اللجوء     للصحة العمومية لتمكينهم من ممارسة حقهم يف جمانية         
  .إىل احملكمة اإلدارية لطلب متكينهم من االنتفاع هبذا احلق

  الثقافة والرياضة     
متّ مبقتضى االتفاقية املربمة بني وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الثقافة واحملافظـة              -٦٦

يف جمال اإلعاقة واملراكز التابعة فتح أماكن دور الثقافة ملنظوري اجلمعيات العاملة   على التراث
  . هلا ملمارسة األنشطة الثقافية
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كما يتمتع األشخاص املعوقون بتشجيع وتسهيالت نذكر منها جمانية الـدخول إىل              -٦٧
املتاحف واألماكن األثرية واملالعب وأماكن الترفيه العمومي مع ختصيص أماكن خاصة هبم            

  .يف الفضاءات الرياضية

  ٦السؤال رقم     
يف ضوء اخنفاض نسبة النساء ذوات اإلعاقة املعترف هبن ضمن فئة األشخاص                

يرجى بيان كيفية مجع املعلومـات املتعلقـة        ،  ) يف املائة  ٣٣,٦(ذوي اإلعاقة   
  بالنساء ذوات اإلعاقة

 يف املائة مـن     ٣٣,٦ بمتثل نسبة النساء ذوات اإلعاقة املشار إليها بالتقرير واملقّدرة            -٦٨
خاص املعوقني، وهذه النسبة عاّمة ال تأخذ بعني االعتبـار الفئـات العمريـة              جمموع األش 

وبالرجوع إىل املؤشرات اإلحصائية ذات العالقة، تبّين أّنها موزعة علـى           . واالختالف بينها 
  :النحو التايل

   سنة فما فوق٦٠الفئة العمرية من    
بة منخفضة مقارنة مـع      يف املائة وهي نس    ٣٠,٧ تبلغ نسبة اإلناث ذوات اإلعاقة        -٦٩

نسبة الذكور وذلك ألسباب موضوعية مرتبطة باملوروث الثقايف والعادات والتقاليد احمللية اليت 
جتعل نسبة هامة من النساء ال تصرحن بإعاقتهن خاصة وأن نظام احلصول على بطاقة إعاقة               

  .يف تونس نظام تصرحيي يكون بطلب من املعين أو ولّيه

   سنوات٩ إىل صفر الفئة العمرية من    
 وهي نسبة تقارب نسبة الـذكور        يف املائة  ٤٧,٨تبلغ نسبة اإلناث ذوات اإلعاقة        -٧٠

وتفّسر هذا التقارب باجملهود والتحسيس الذي تقوم بـه املـصاحل       .  يف املائة  ٥٢,٢ باملقدرة  
هم اجلهوية لوزارة الشؤون االجتماعية حلث األسر على التصريح بأفرادها املعـوقني وتعـريف    

ويتّم مجع هذه املعلومات املتعلّقة     . باملنافع وباالمتيازات اليت خيّوهلا احلصول على بطاقة إعاقة       
  :بالنساء ذوات اإلعاقة باالستناد إىل ما يلي

 ١٠نتائج التعداد العام للسكان والسكىن الذي ينجزه املعهد الوطين لإلحصاء كـلّ              •
التوزيـع حـسب    (ق باإلعاقة   سنوات والذي حيتوي على معطيات ومؤشرات تتعلّ      

 ١٩٩٩ لـسنة   ٣٢ ألحكام القانون رقـم      طبقاً) خلإاجلنس، صنف اإلعاقة، السن،     
مت إجناز آخر   ( واملتعلق باملنظومة الوطنية لإلحصاء      ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٣املؤرخ  

  ).٢٠٠٤تعداد عام للسكان والسكىن يف تونس سنة 
لشؤون االجتماعية واليت يتم حتيينـها      نتائج املسوحات القطاعية اليت تنجزها وزارة ا       •

  .باعتماد تطبيقة إعالمية خاصة باألشخاص املعوقني
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  ٧السؤال رقم     
يرجى بيان التدابري احملددة املنصوص عليها يف قانون محاية الطفل والراميـة إىل                 

وكيف تعاجل حاالت العنف املوجه ضد األطفـال        . محاية األطفال ذوي اإلعاقة   
  ذوي اإلعاقة؟

يضمن الفصل اخلامس من الدستور احلرمة اجلسدية للفرد دون متييز قائم على اجلنس          -٧١
كما أولت جملة محاية الطفـل      . أو السن أو اإلعاقة أو غري ذلك من مظاهر التمييز األخرى          

عناية خاصة باألطفال إذ جاء بفصلها الثاين أن هذه اجمللة تضمن حـق الطفـل يف التمتـع                  
وقائية ذات الصبغة االجتماعية والتعليمية والصحية وبغريها من األحكـام          مبختلف التدابري ال  

الرامية إىل محايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو املعنوية أو اجلنـسية     
  .أو اإلمهال أو التقصري اليت تؤول إىل إساءة املعاملة أو االستغالل

 اإلعاقة من حاالت العنف على مستوى أحكام        وتتجلى مظاهر محاية األطفال ذوي      -٧٢
  :اجمللة اجلزائية وجملة محاية الطفل على النحو التايل

  على مستوى اجمللة اجلزائية    
يف إطار متابعة توصيات جلنة حقوق الطفل عقب مناقشة التقرير الـدوري الثـاين                -٧٣

 ٢٠١٠يوليـه   /ز متو ٢٦ املؤرخ   ٢٠١٠ لسنة   ٤٠لتونس، تولت تونس إصدار القانون رقم       
وتأديب الصيب ممن له " من اجمللة اجلزائية وذلك بإلغاء عبارة       ٣١٩يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل     

  .الواردة بالفصل املذكور" سلطة عليه ال يستوجب العقاب
ويندرج هذا القانون يف إطار جتسيم اختيارات تونس يف جمال محاية الطفل بتخليص               -٧٤

ن األحكام اليت مل تعد متناسقة مع هذه االختيارات مـن خـالل             منظومة العدالة اجلزائية م   
حذف العذر القانوين لفائدة األشخاص الذين هلم سلطة على الطفل يف استعمال العنف البدين   

  .كوسيلة للتأديب إزاءه
وعلى هذا األساس جيرم القانون اجلزائي مجيع أنواع العنف املسلط على األطفال مبا               -٧٥

 املعوقني سواء كان مكان اقترافها داخل األسرة أو يف حميطه املدرسي أو يف              يف ذلك األطفال  
األماكن العامة واخلاصة وضبط العقوبات اجلزائية املستوجبة لذلك حسب طبيعـة العنـف             

  : املسلط على الطفل ودرجة خطورته
 ميعاقب بالسجن مدة مخسة عشر يوما وخبطية قدرها أربعة دنانري ومثامنائـة ملـي              •

 ٣١٩الفصل ( لصحة الغري ب العنف الذي مل ينجّر عنه أدىن تأثري معترب أو دائم      مرتك
  ؛)من اجمللة اجلزائية

يعاقب بالسجن مدة عام وخبطية قدرها ألف دينار إذا تسبب العنـف يف إحـداث                •
 من  ٣١٩جروح أو غري ذلك من األضرار اليت مل تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل               
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على أن يرفع العقاب )  من اجمللة اجلزائية ٢١٨ة األوىل من الفصل     الفقر(اجمللة اجلزائية   
 اقتران الفعـل    حالإىل السجن مدة ثالثة أعوام وخبطية قدرها ثالثة آالف دينار يف            

 من اجمللـة    ٢١٨الفقرة الثالثة من الفصل     (بظرف التشديد املتمثل يف تقدم إضماره       
  ؛واحملاولة موجبة للعقاب) اجلزائية

جن مدة مخسة أعوام إذا تسبب عن أنواع العنف قطع عضو من البـدن           يعاقب بالس  •
أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجـز مـستمر ومل                  

 مـن   ٢١٩الفقرة األوىل من الفصل      (ة يف املائ  ٢٠تتجاوز درجة السقوط أو العجز    
أعوام إذا تسبب عن أنواع     على أن يرفع العقاب إىل السجن ملدة ستة         ) اجمللة اجلزائية 

الفقرة الثانية من الفصل    ( يف املائة    ٢٠اوزت نسبته   العنف سقوط أو عجز مستمر جت     
  ؛) من اجمللة اجلزائية٢١٩

     مرتكب الضرب أو اجلرح الواقـع عمـدا دون          يعاقب بالسجن مدة عشرين عاماً     •
 حـال يف  قصد القتل والذي نتج عنه موت ويرفع العقاب إىل السجن بقية العمـر              

 ٢٠٨الفـصل   (اقتران الفعل بظرف التشديد املتمثل يف سبق النية بالضرب واجلرح           
  ؛)من اجمللة اجلزائية

تعريض  (٢١٢كب األفعال املقررة بالفصل      مرت يعاقب بالسجن مدة اثين عشر عاماً      •
إذا نتج عن اإلمهال بقاء الطفل أو العـاجز مبتـور األعـضاء أو              ) الطفل لإلمهال 
ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج      . ذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية     مكسورها أو إ  
  ؛عن ذلك املوت

يعاقب بالسجن مدة مخسة أعوام وخبطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد              •
سوء معاملة طفل أو غريه من القاصرين املوجودين حتت واليته أو رقابتـه دون أن               

األكثر شدة املقررة لالعتداء بالعنف والضرب      مينع ذلك عند االقتضاء من العقوبات       
على أن يضاعف العقاب إذا نتج      )  من اجمللة اجلزائية   ٢٢٤الفقرة األوىل من الفصل     (

و إذا حصل الفعل     يف املائة أ   ٢٠عن اعتياد سوء املعاملة سقوط بدين جتاوزت نسبته         
 ويكون العقاب   ) من اجمللة اجلزائية   ٢٢٤الفقرة الثانية من الفصل     (باستعمال سالح   

الفقرة الثالثة من الفـصل     (ء املعاملة موت    بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سو       
  ؛) من اجمللة اجلزائية٢٢٤

الفصل (يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام األم القاتلة ملولودها مبجرد والدته أو إثرها            •
  ؛) من اجمللة اجلزائية٢١١

 من  ٢٢٧الفصل  ( دون العشرة أعوام كاملة      ى سنها يعاقب باإلعدام كل من واقع أنث      •
  ؛)اجمللة اجلزائية
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يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى دون عنف سنها دون مخسة عشر                •
ويكـون  )  مكرر من اجمللة اجلزائيـة     ٢٢٧الفقرة األوىل من الفصل     (عاما كاملـة   

 سة عشر عامـاً   العقاب السجن مدة مخسة أعوام إذا كان سن اجملين عليها فوق اخلم           
  ؛) مكرر من اجمللة اجلزائية٢٢٧الفقرة الثانية من الفصل (العشرين ودون 

 دينار مرتكب التحرش اجلنسي     فيعاقب بالسجن مدة عام وخبطية قدرها ثالثة آال        •
على أن يضاعف العقاب إذا     )  من اجمللة اجلزائية    ثالثاً ٢٢٦الفقرة األوىل من الفصل     (

غريه من األشخاص املستهدفني بصفة خاصة بـسبب        ارتكبت اجلرمية ضد طفل أو      
 من   ثالثاً ٢٢٦الفقرة الثالثة من الفصل     ( أو بدين يعوق تصديهم للجاين       قصور ذهين 
  ؛)اجمللة اجلزائية

 يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكـراً              •
على أن  ) لة اجلزائية  من اجمل  ٢٢٨ من الفصل    الفقرة األوىل (كان أو أنثى دون رضاه      

 كاملـة    إذا كان اجملين عليه دون الثمانية عشر عاماً        يرفع العقاب إىل اثين عشر عاماً     
  ؛) من اجمللة اجلزائية٢٢٨الفقرة الثانية من الفصل (

يعاقب بالسجن مدة مخسة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة دون قوة على طفل               •
 مكرر من   ٢٢٨الفقرة األوىل من الفصل     (املة   ك مل يبلغ من العمر مثانية عشر عاماً      

  ؛)اجمللة اجلزائية
 ٢٢٨ مكـرر و   ٢٢٧املشار إليها بالفـصول     يضاعف العقاب املستوجب للجرائم      •

 مكرر إذا كان الفاعلون من أصول اجملين عليه من أي طبقة أو كانت هلـم                ٢٢٨و
أطباء لألسنان أو   سلطة عليه أو كانوا من معلّميه أو خدمته أو أطباءه أو جراحيه أو              

  ؛) من اجمللة اجلزائية٢٢٩الفصل (أشخاص كان االعتداء بإعانة عدة 
 دينار كل   ٥٠٠ دينار إىل    ١٠٠يعاقب بالسجن من عام إىل ثالثة أعوام وخبطية من           •

ويكون العقاب )  من اجمللة اجلزائية٢٣٢الفصل ( يتمعش من اخلناء أو يتوسط فيه    من
 دينار إذا   ١٠٠٠ دينار إىل    ٥٠٠ة أعوام وخبطية من     السجن من ثالثة أعوام إىل مخس     

  .) من اجمللة اجلزائية٢٣٣الفصل (رتكبت اجلرمية ضد قاصر ا

  على مستوى جملة محاية الطفل    
يتمتع الطفل املتعرض للعنف بنفس احلماية والتدابري السالف ذكرها يف إطار الـرد               -٧٦

  . من التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء يف اجلزء املتعلق حبماية الطفل٣على السؤال رقم 



CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1 

GE.11-41559 20 

  ٨السؤال رقم     
يرجى تقدمي معلومات عن القنوات امللموسة املتاحة لألطفال ذوي اإلعاقة هبدف               

متكينهم من التعبري عن آرائهم يف مجيع الشؤون اليت هتمهم، ويرجى بيان كيفيـة       
  م من األطفالضمان النظر بعني اجلد يف آرائهم على قدم املساواة مع غريه

لشؤون اليت هتّمـه عـرب عـّدة    تتاح للطفل املعوق فرص التعبري عن آرائه يف مجيع ا           -٧٧
  :قنوات

  برملان الطفل    
 ١٧ املـؤرخ  ٢٠٠٢ لـسنة    ٤١رقـم   مت إحداث برملان الطفل مبقتضى القـانون          -٧٨

 الـصلة    ليكون فضاء ميكّن الطفل من التعبري عن آرائه يف املواضيع ذات           ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
 من النظام   ٥وقد نص الفصل    .  احلس املدين لديه   رحبقوقه وتعويده على روح املسؤولية وجتذي     

 وتوجد حالياً . الداخلي هلذا الربملان على مراعاة متثيل األطفال ذوي االحتياجات اخلصوصية         
  .طفلة معوقة نائبة بالربملان املذكور

  برملان الشباب    
 إحداث برملـان    ٢٠١٠مايو  / أيار ١٧ املؤرخ   ٢٠١٠ لسنة   ٢٣توىل القانون رقم      -٧٩

 سنة  ٢٣ سنة كاملة و   ١٦الشباب إلعدادهم مبا فيهم الشباب املعوق املتراوحة أعمارهم بني          
للمشاركة السياسية وتطوير قدراهتم واهتمامهم بالشأن العام خاصة من خالل تناول القضايا            

ري اجلماعي واحلوار من خالل حماكاة العمل       اجملتمعية الراهنة واملستقبلية وتدريبهم على التفك     
 .الربملاين يف إجراءات تسيريه وقواعده األساسية

  اجملالس البلدية لألطفال    
وقـد  .  بكافة بلديات اجلمهورية   ١٩٨٧متّ بعث اجملالس البلدية لألطفال منذ سنة          -٨٠

 على ٢٠٠٦يه يول/ متوز١٧ املؤرخ يف ٢٠٠٦ لسنة ٤٨نّص القانون األساسي للبلديات رقم  
. تعميم اجملالس البلدية لألطفال وتقنينها وإقرار وجوب إحداثها على منوال اجملالس البلديـة            

وحرصا على حسن سري هذه اجملالس أسند تأطريها إىل رئيس جلنة الـشؤون االجتماعيـة               
واألسرة بكل بلدية وإىل الكاتب العام هبا، وأوجب إدراج نشاط هذه اجملالس ضمن جدول              

  .ل اجملالس البلديةأعما
 قبـل موعـد      يومـاً  ١٥ مرات يف السنة وذلك      ٤وجيتمع اجمللس البلدي لألطفال       -٨١

النيابة  (ويبلغ عدد األعضاء باجملالس البلدية لألطفال حالياً      . الدورات العادية للمجلس البلدي   
 فتـاة أي بنـسبة      ١٩٣٥ بلدية من بينهم     ٢٦٤ ب  عضواً ٤٣٦٦) ٢٠١٠-٢٠٠٥البلدية  
  . يف املائة٤٤,٣٢
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ويشكل كل جملس بلدي لألطفال أربع جلان قارة هتتم بالنظافة والعنايـة بالبيئـة                -٨٢
والصحة، والرياضة والثقافة والترفيه، والتآزر والتضامن، واإلعالم والتحسيس والعالقات مع          

  . اجملالس البلدية لألطفال
فال تنظيم محالت حتسيـسية     ومن أبرز األنشطة اليت اهتمت هبا اجملالس البلدية لألط          -٨٣

للمحافظة على نظافة املؤسسات التربوية وحميطها اخلارجي، والساحات العمومية واألحيـاء           
والعناية باملناطق اخلضراء والتشجري، واملشاركة يف االحتفاالت باليوم الوطين للنظافة والعناية           

 ملعايدة املرضى باملستشفيات    بالبيئة، ويف الربنامج الوطين لتنشيط الشواطئ، والقيام بزيارات       
  . وتقدمي هدايا هلم مبناسبة األعياد

  ٩السؤال رقم     
    يرجى بيان اخلطوات املتخذة يف سبيل ضـمان إتاحـة املعلومـات املتعلقـة                  

باالتفاقية ومواد التوعية ذات الصلة والتشريعات اخلاصة حبقوق األشـخاص          
اإلشـارات ولغـة   ) لغات(ا لغة   ذوي اإلعاقة وبعدم التمييز بصيغ متيسرة منه      

ويرجى أيضا، يف هذا السياق، تقدمي تفاصيل عما يوجد         .  واللغة املتداولة  لبراي
من برامج التوعية وحتديد فئات اجلمهور املستهدفة وما إذا كان يشارك فيهـا             

  مسؤولون عامون 
بة من أمهية يف    يف إطار مزيد التعريف بأحكام االتفاقية وأمام ما متثله الوسائط املكتو            -٨٤

نشر وعي اجتماعي أعمق باحترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تولت وزارة الـشؤون             
االجتماعية إصدار العديد من املنشورات واملطويات واملطبوعات حول االتفاقية والتـشريع           

  .الوطين يف اجملال وتوزيعها
ـ           -٨٥ خاص املعـوقني   كما قامت بتجميع النصوص التشريعية املتعلّقة بالنـهوض باألش

          ٢٠٠٩ومحايتهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضـمن كتيـب صـدر سـنة               
  . نسخة باللغتني العربية والفرنسية وتوزيعه على أوسع نطاق٣٠٠٠يف 
وتضّمنت عديد الندوات وامللتقيات الوطنية والدولية مداخالت حول مدى تنـاغم             -٨٦

باألشخاص املعوقني مع مقتضيات االتفاقية الدولية حلقـوق  التشريع الوطين يف جمال النهوض      
األشخاص ذوي اإلعاقة وآخرها املؤمتر العام العاشر لالحتاد العريب للهيئات العاملة مع الصّم             

كما تولـت مراكـز     . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ و ٢٦ و ٢٥الذي انعقد بتونس أيام     
شات العمل لفائدة كل العـاملني هبـا مـن          رعاية األشخاص املعوقني تنظيم العديد من ور      

  .إطارات وخمتصني وعملة حول أحكام االتفاقية واحلقوق اليت كفلتها لألشخاص املعوقني
أما فيما يتعلق بإتاحة املعلومات املتعلقة باالتفاقية والتـشريعات اخلاصـة حبقـوق               -٨٧

حتـاد  اال فقد أصـدر    ،لاألشخاص ذوي اإلعاقة بصيغ متيسرة منها لغة اإلشارات ولغة براي         
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، وأصدرت اجلمعية التونسية ملساعدة الصم قرصا لالوطين للمكفوفني نص االتفاقية بلغة الرباي    
  .ممغنطا يتضمن نص االتفاقية كتابة وصوتا وبلغة اإلشارة

  ١٠السؤال رقم     
يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن تنفيذ اخلطة الوطنية لتهيئة احمليط اليت انطلقت                

ويرجى ذكر ما إذا كانت اخلطة قد خضعت للتقـدمي، وإذا           . ٢٠٠٨يف عام   
ويرجـى عـرض    . كان األمر كذلك، يرجى بيان ما حتقق من نتائج حىت اآلن          

  العقبات والتحديات املواجهة يف هذه العملية
شهد جمال هتيئة احمليط وتيسري تنقل األشخاص املعوقني عديد اإلجنازات اليت قامـت               -٨٨

مع املدين رغم حداثة هذه اخلطـة       ؤسسات العمومية واخلاصة ومكونات اجملت    هبا اهلياكل وامل  
  :خاصة على مستوى) قها سنتان فقطمضى على انطال(

ن مجيع عربات املترو املقتناة حديثا مهيأة لألشخاص املعوقني،         إالنقل احلديدي حيث     •
  ؛ىل هتيئة احملطات اخلاصة مبسالك هذه العرباتإباإلضافة 

  ؛ذلك خاصة باقتناء حافالت مهيأة يف إطار جتديد األسطولوالنقل الربي  •
ذلك خاصة بالنسبة إىل كيفية الصعود إىل الطائرات والـرتول منـها           النقل اجلوي و   •

  .وشحن املعدات اخلاصة بتنقل األشخاص املعوقني
 من تقارير الوزارات املتعلقة مبجال هتيئة احمليط لفائـدة األشـخاص            هذا وانطالقاً   -٨٩
قني، تبّين أهنا أعدت برامج قطاعية انطلقت جبرد املباين التابعة هلا واملـستقبلة للعمـوم               املعو

وضبط قائمة يف بناياهتا القابلة للتهيئة وحتديد التهيئة املستوجبة وإعداد برامج تنفيذية ورزنامة             
ى وقد مكنت تلك الربامج التنفيذية عل     . إلجنازها وطلب ختصيص االعتمادات الالزمة للغرض     

  :سبيل املثال من التايل
 ؛ معتمدية٢٢٣ والية و٢٠هتيئة مقار  •

 ؛هتيئة املكتب املركزي للعالقات مع املواطن •

 للمواصفات الفنية اليت تيسر تنقـل        لألمن واحلرس وذلك طبقاً     تابعاً  مقراً ٥٠هتيئة   •
 ؛األشخاص املعوقني

 جمموعـة   ١٩و إشارة دالة على هذه املمرات       ٤٨ ممر خاص باملعوقني و    ٢٤٨هتيئة   •
 . جمالس جهوية١٠و)  والية٢١ لتابعة ( بلدية ٢٢٧ لصحية مهيأة 

كما بادرت بعض البلديات باجناز جتارب منوذجية لتهيئة احمليط على غـرار بلديـة                -٩٠
جربة اليت قامت بتهيئة املدينة لتيسري استقبال األشخاص املعوقني من ذوي احلركية احملـدودة             
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املي ملنظمة التأهيل هبا وبلدية تونس الـيت هيـأت بعـض املـسالك              مبناسبة عقد املؤمتر الع   
  .والطرقات وأماكن الترفيه العمومي بضاحية البحرية

هذا إىل جانب هتيئة عديد من األماكن الرياضية اجلديدة على غرار املركب الرياضي               -٩١
 الشواطئ  كما مت مببادرة من بعض اجلمعيات واملؤسسات هتيئة بعض        . برادس وبعض املسابح  

  .بوضع مسالك هبا لتيسري عبور األشخاص املعوقني على غرار شاطئ املرسى بتونس العاصمة
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اجملال يتطلب جمهودا متواصال ويستغرق فترة زمنية طويلة               -٩٢

ىل نسبيا باعتبار أن جتسيم هذا احلق يتطلب تغيري العقليات ورصد اعتمادات مالية هاّمة، هذا إ
  .جانب وجود بنايات قدمية ال ميكن هتيئتها وبنايات مصنفة ضمن التراث الوطين

  ١١السؤال رقم     
يرجى بيان الظروف اليت جيري فيها التحقيق يف وفيات األشخاص ذوي اإلعاقة             

، وبيـان اخلطـوات     )مؤسسات اإلقامة واملستشفيات  (يف املنازل واملؤسسات    
  املتخذة لضمان حتقيق فعال

 :ينظم ملف الوفيات بالنسبة جلميع األشخاص مبا فيهم األشخاص املعوقني مبقتضى  -٩٣

 ؛٤٦ و٤٤ و٤٣جملة األحوال الشخصية يف فصوهلا  •

 واملتعلّق بتنظيم احلالة املدنية املـنقح       ١٩٥٧أغسطس  /آب ١  املؤّرخ ٣القانون رقم    •
 ؛١٩٥٥يوليه / متوز٤ املؤّرخ ١٩٥٨ لسنة ٧١بالقانون رقم 

 املتعلّـق باملقـابر     ١٩٩٧فرباير  / شباط ٢٥ املؤّرخ   ١٩٩٧ لسنة   ٩٢م  القانون رق  •
 ؛وأماكن الدفن

  . واملتعلّق بتراتيب الدفن١٩٩٧يوليه /متوز ٧ املؤّرخ ١٣٢٦األمر رقم  •
  :أما اإلجراءات املتبعة عند وفاة الشخص املعوق فهي على النحو التايل  -٩٤

ز رعاية أشخاص معـوقني وقـع إيداعـه         حالة الوفاة حلامل هوية من بني املقيمني مبرك           
  باملستشفى قبيل الوفاة

تعمري شهادة طبية من طرف الطبيب واالتصال ببلدية املكان إلمتام مراسم الدفن عند           •
 ؛الوفاة الطبيعية

وضع اجلثة على ذمة التشريح عند إدراج مالحظة منع الدفن لضرورة التحـري إذا               •
الة يتم إعالم وكيل اجلمهورية الذي يتـوىل        كانت الوفاة مسترابا فيها، ويف هذه احل      

اإلذن بفتح حبث جزائي يتم خالله تشريح اجلثة للتحقق من كون الوفـاة ليـست               
وتبعا لنتيجة التـشريح الطـيب، يتـوىل وكيـل          . نتيجة فعل إجرامي أو خطأ طيب     
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اجلمهورية إما حفظ حمضر البحث لعدم وجود جرمية بناء على أن الوفـاة كانـت               
 فتح حبث حتقيق لدى قاضي التحقيق إذا ثبت من التشريح الصبغة اجلنائية             طبيعية، أو 

 .لوفاة الشخص املعوق

  حالة وفاة شخص معوق حامل هوية مقيم مبركز رعاية أشخاص معوقني    
  ؛يقوم طبيب املركز باملعاينة املوطنية للوفاة •
عطيـات  تعمري مطبوعة تعرف بشهادة طبية للوفاة وشهادة خطية يف الوفاة هبـا م             •

  ؛ نظائر من طرف طبيب املركز٥تفصيلية حول ظروف املوت واهلوية وتدّون يف 
 حـال ويف   .االتصال بأقارب املتوىف إن وجدوا للتعهد واستخراج إذن بنقل اجلثمان          •

عدم وجود سند عائلي للمتوىف، يتوىل املركز االتـصال ببلديـة املكـان ومـدها               
 .ل على مضمون وفاة وتصريح بالدفنباملطبوعات الطبية املذكورة أعاله للحصو

وذلـك قبـل    (حالة وفاة شخص معوق فاقد للهوية مقيم مبركز رعاية أشخاص معوقني                
 )القيام بإجراءات البحث عن هويته أو متتيعه هبوية افتراضية

 ؛يقوم طبيب املركز باملعاينة املوطنية وتعمري شهادة الوفاة جملهول هوية •

 شخص وكيل اجلمهورية الستـصدار إذن لنقـل اجلثـة           إعالم النيابة العمومية يف    •
للتشريح مبصلحة الطب الشرعي باملستشفى ومواصلة اإلدارة التنسيق مع املـصاحل           

 .األمنية حول ظروف الوفاة

  ١٢السؤال رقم     
يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن تطبيق مفهوم األهلية القانونيـة يف القـانون                 

ألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك فقه القـضاء         واملمارسة الوطنيني يف حالة ا    
  ذو الصلة

كـل  " من جملة االلتزامات والعقود األهلية القانونية بكوهنا جتعـل           ٣يعرف الفصل     -٩٥
وبالنسبة لتطبيـق مفهـوم   ". شخص أهل لإللزام وااللتزام ما مل يصرح القانون خبالف ذلك   

  :لى النحو التايلاألهلية القانونية على األشخاص ذوي اإلعاقة، فهي ع

  أهلية الوجوب    
يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة شأهنم يف ذلك شأن بقية األشخاص بأهلية الوجوب              -٩٦

اليت متكنهم من كسب احلقوق، وذلك ألن أهلية الوجوب تنشأ مع بعث احلياة يف الـذات                
قـة  البشرية وتسند تبعا لذلك لكل شخص دون متييز يقوم على الـسن أو اجلـنس أو اإلعا   

  . الذهنية أو البدنية
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  أهلية األداء     
 من جملة االلتزامات والعقود كـل       ٧ بأهلية األداء وفق أحكام الفصل       يتمتع مبدئياً   -٩٧

  . كان أو أنثى بلغ من العمر مثانية عشرة سنة كاملةشخص ذكراً
عاقة كما ختتلف التطبيقات القانونية ملفهوم األهلية القانونية على األشخاص ذوي اإل            -٩٨

  :وفق طبيعة اإلعاقة

  اإلعاقة اجلسدية    
ـ             -٩٩  ةيتمتع الشخص احلامل إلعاقة جسدية بأهلية األداء، ولضمان محاية قانونية خاص

 ٢٣ املـؤرخ    ١٩٩٤ لسنة   ٦٠لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية، توىل القانون رقم         
كاسب املربمة من طرف     إلزام عدول اإلشهاد عند إبرام عقود تفويت يف امل         ١٩٩٤مايو  /أيار

األشخاص املصابني بعاهات كبرية كالصم والبكم والعمى وما شاهبها من العاهات حـضور             
  .شخص يعني من قبل قاضي الناحية

 ١٩٩٤أغـسطس  / املؤرخ يف غـرة آب ١٩٩٤ لسنة ١٠٣كما نص القانون رقم    -١٠٠
ى أنه إذا كان الـشخص  املتعلق بتنظيم التعريف باإلمضاء واإلشهاد مبطابقة النسخ لألصل عل  

 إلعاقة متصلة بالسمع أو النطق أو البصر أو ما شاهبها، فإنه يتم حترير              املعرف بإمضائه حامالً  
حمضر تالوة مبحضر شاهد حيسن اإلمضاء ويتمتع بأهلية التعاقد خيتاره املتعاقد احلامل لإلعاقة             

  .مث متضي السلطة املختصة وحمضر التالوة على الشاهد

  الذهنيةاإلعاقة     
 حالة اجلنون    حاالت لإلعاقة الذهنية واملتمثلة يف     ٣حددت جملة األحوال الشخصية       -١٠١

 من جملة التزامات والعقود ليس      ٥ ألحكام الفصل    وتطبيقاً. حالة السفه وحالة ضعف العقل و   
أمـا  . لألشخاص ذوي اإلعاقة بسبب اجلنون أهلية التصرف إال بواسطة من له النظر عليهم            

  .االت فلهم أهلية مقيدة متكنهم من التصرف مبشاركة من له النظر عليهمبقية احل
وال ميكن قانونا احلجر على األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية بسبب اجلنون أو ضعف   -١٠٢

 مبقتضى حكم قضائي يعتمد فيه القاضي على أهل اخلربة مـن األطبـاء              العقل أو السفه إال   
ويف حال صدور حكم قضائي باحلجر على شخص        . فسيةاملختصني يف األمراض العقلية والن    

ذي إعاقة ذهنية، فإن القاضي يعني مقدما عليه ليتوىل مباشرة حقوق الشخص احلامل لإلعاقة              
  .الذهنية حتت رقابة القاضي

ولضمان حق األشخاص احملجور عليهم بسبب اجلنون أو ضعف العقل أو السفه يف               -١٠٣
 من جملة األحوال الشخصية حـق       ١٦٨ونية، خول هلم الفصل     استرداد متتعهم باألهلية القان   

         القيام لدى احملاكم بطلب رفع احلجر عليهم دون واسطة من املقدمني علـيهم الـذين قـد                
  .ال يرغبون يف القيام بذلك
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  فقه القضاء يف جمال محاية األشخاص ذوي اإلعاقة    
ية تثبـت احلمايـة القـضائية       نورد على سبيل البيان فقط، حاالت أحكام قـضائ          -١٠٤

  :لألشخاص ذوي اإلعاقة
 الذي اعتربت فيه حمكمـة      ١٩٨١مايو  / أيار ١٨ الصادر يف    ٣٥٠٩القرار التعقييب رقم     •

    التعقيب أن إصابة املتقاضي باضطرابات من جراء مرض الفـصام حـسب الـشهادة              
 ؛قاضي بدون مقدمال يترتب عنه عدم أهلية التال يفيد اختالل مداركه العقلية والطبية 

 الذي قضت فيـه     ١٩٩٢فرباير  / شباط ٢٥ الصادر يف    ٢٤٧٠٩القرار التعقييب رقم     •
احملكمة بإبطال العقد املربم من قبل شخص ضعيف املدارك العقلية قبل حكم احلجر             

 ؛عليه لثبوت اشتهاره بضعف العقل عند التعاقد

احملكمة االبتدائية   عن رئيس    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٠ الصادر يف    ٣٥٣٣٩القرار رقم    •
بإحدى كليتيها إىل    العارضة بالتربع    ةبتونس الذي توىل فيه عدم التصديق على موافق       

فقداهنا املدارك العقلية مبا جيعل رضاءها        لثبوت املركز الوطين للنهوض بزرع األعضاء    
  ١٩٩٢مـارس   / آذار ٢ من قـانون     ٢بالتربع خمالفا للشروط اليت جاء هبا الفصل        

سليم خذ األعضاء البشرية وزرعها الذي يوجب أن يكون الشخص املتربع           املتعلق بأ 
 ؛املدارك العقلّية

 عـن ابتدائيـة     ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٤ الصادر يف    ٤٥٠٦٢احلكم رقم    •
قرمبالية الذي تولت فيه احملكمة رفع احلجر عن شخص سبق أن مت اختاذ قرار باحلجر  

دعوى قام هبا املعين باألمر بنفـسه بعـد أن          وقد حصل هذا الرفع بناء على       . عليه
  ؛استشهد بشهادة طبية تثبت سالمة مداركه العقلية

 عن ابتدائيـة تـونس   ٢٠١١يناير / كانون الثاين٦ الصادر يف    ٢٠٠٨٢احلكم رقم    •
الذي تولت فيه احملكمة رفض طلب احلجر على شخص معتربة أن األصل هو سالمة              

لى شخص والتقدم عليه يستلزم اإلدالء مبـا        املدارك العقلية وطلب ضرب احلجر ع     
 . جمرد القيام للتصريح باحلجرييقوي احتمال واقعة املرض وال يكف

  ١٣السؤال رقم     
يرجى تقدمي تفاصيل عن أشكال الوصاية اليت متارس علـى األشـخاص ذوي                 

اإلعاقة، واإلجراءات اليت مينع الشخص ذو اإلعاقة اخلاضع ألي شـكل مـن    
ية من اختاذها مبفرده، مبا يشمل التعاقد والتـصويت والـزواج           أشكال الوصا 

  .واختاذ القرارات املتعلقة بصحته واملثول أمام احملكمة
 اإلعاقة اجلسدية إىل أي نوع من الوصاية ملمارسة حقهـم     ال خيضع األشخاص ذوو     -١٠٥

 كما هو مبني     وهم يتمتعون حبماية قانونية خاصة     ويت والزواج واملثول أمام القضاء،    يف التص 
  . أعاله١٢يف إطار الرد على السؤال رقم 
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 اإلعاقة الذهنية احملجور عليهم مبقتضى حكم قضائي،        أما بالنسبة إىل األشخاص ذوو      -١٠٦
  :فهم خيضعون إىل وصاية املقدمني عليهم املعينني من قبل القضاء على النحو التايل

  لوصاية على األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب اجلنونا    
ليس لألشخاص ذوو اإلعاقة بسبب اجلنون أية أهلية قانونية متكنهم مـن التعاقـد                -١٠٧

والزواج والتصويت واملثول أمام القضاء بصفة مدعي أو مدعى عليه بسبب فقداهنم للمدارك             
وخيضعون تبعا لذلك لوصاية املقدمني عليهم الذين يتولـون مباشـرة           . العقلية بصفة مطلقة  

  .قضاءحقوقهم حتت رقابة ال

  الوصاية على األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب ضعف العقل أو السفه    
يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب ضعف العقل أو السفه بأهلية مقيدة متكنـهم               -١٠٨

من التصرف يف شؤوهنم يف شىت جماالت احلياة العامة واخلاصة بشرط مـشاركة املقـدمني               
مات والعقود إمكانية حتسني حاهلم ولـو بـال          من جملة االلتزا   ٩عليهم، وخيول هلم الفصل     

 غريها من التربعات اليت من شأهنا الزيـادة يف          ومشاركة املقدمني عليهم، وذلك بقبول هبة أ      
  . كسبهم أو إبراء ذمتهم دون أن يترتب عنها أي شيء

على األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب اجلنـون أو        ) األوصياء(رقابة القضاء على املقدمني         
  عقل أو السفهضعف ال
من األشـخاص ذوي   احملجور عليهم ال ينحصر دور القاضي يف تعيني املقدمني على    -١٠٩

اإلعاقة بسبب اجلنون أو ضعف العقل أو السفه، بل ميتد دوره إىل إجراء مراقبة قضائية على                
  :، وذلك من خالل اإلعاقة من قبل املقدمنياص ذووكيفية إدارة مكاسب األشخ

ى إذن قاضي التقادمي يف التصرفات املتعلقة بـالبيع واملعاوضـة           وجوب احلصول عل   •
وال يعطـي   . والكراء ملدة تتجاوز ثالثة أعوام وإبرام عقد شركة ومقامسة والـرهن          

 ؛القاضي اإلذن إال عند الضرورة واملصلحة الواضحة لألشخاص ذوي اإلعاقة

الل تلقي ما يقدمه    مراقبة وكيل اجلمهورية لتصرفات املقدمني وحساباهتم وذلك من خ         •
األشخاص املقدم عليهم من التشكيات ضد املقدمني وإجراء البحث فيها وإهناء األمـر   

 ؛إىل قاضي التقادمي واستدعاء املقدمني ملراقبة دفاتر احلسابات

تعويض املقدمني عند اإلخالل بالواجبات املفروضة عليهم أو عند ثبوت خيانتهم أو             •
 ؛جهلهم ملا يقتضيه واجبهم

كني من رفع عليه احلجر من مكاسبه بسعي من وكيل اجلمهورية الـذي يبـادر               مت •
  .باستدعائه صحبة املقدم ويوقف احلساب بدفتر احلساب وخيتمه
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  ١٤السؤال رقم     
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املزمع اعتمادها أو املعتمدة لالستعاضة عن               

اعدة على اختاذ القـرار يف إطـار        باملس) الوصاية(نظام الوكالة يف اختاذ القرار      
   من االتفاقية١٢ممارسة األهلية القانونية وفقا للمادة 

 ٢١٦ و ١٥٥ و ١٥٤ و ٩٧ و ٩٦ و ٩٣إضافة إىل ما جاء من معلومات يف الفقرات           -١١٠
من التقرير األويل، فإن األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية يتمتعون بنفس األهليـة القانونيـة              

) خلإمدنية، جتارية، زواج،    (م احلق يف إبرام كل أصناف العقود        غريهم من األشخاص، وهل   ك
  .توممارسة حق التقاضي واالنتخاب والترشح لالنتخابا

وبالنسبة لفاقدي األهلية من ذوي األشخاص املعوقني بسبب اجلنون، فإهنم يفقدون             -١١١
ؤوهنم حتت رقابة   أهلية التصرف يف شؤوهنم ويتوىل القاضي تعيني مقدم عليهم ليتوىل إدارة ش           

  .القاضي
أما خبصوص األشخاص مقيدي األهلية من ذوي اإلعاقة بـسبب ضـعف العقـل                -١١٢

والسفه، فيمكنهم ممارسة حقوقهم يف شىت اجملاالت مبشاركة املقدمني عليهم لضمان عـدم             
  .٢٠ و١٣ا جاء يف الرد على السؤالني اإلضرار مبصاحلهم وفق م

  ١٥السؤال رقم     
 إذا كانت اإلعاقة، سواء أكانت ذهنية أم عقليـة أم نفـسية،             يرجى ذكر ما      

تشكل أساسا للحرمان من احلرية يف ظل التشريعات النافذة، إما على حدة أو             
ما إذا كانت   : وإذا كان األمر كذلك، يرجى بيان     . باالقتران مع أسس أخرى   

تتخذ خطوات إللغاء هذه التشريعات أو تعديلها، وشروط إيداع شخص ذي           
  اقة يف مؤسسة متخصصة، وتفاصيل عملية الطعن يف قرارات اإليداعإع

اإلعاقة الذهنية أو العقلية أو النفسية أساسا حلرمان الشخص املصاب هبـا             ال تشكل   -١١٣
 ٣ املـؤرخ يف     ١٩٩٢ لـسنة    ٨٣من حريته إال يف الصور اليت حـددها القـانون رقـم             

يـواء يف املستـشفى بـسبب        املتعلق بالصحة العقلية وبـشروط اإل      ١٩٩٢أغسطس  /آب
  .اضطرابات عقلية

 املتعلـق   ١٩٩١يوليـه   / متوز ٢٩ املؤرخ يف    ١٩٩١ لسنة   ٦٣وحيجر القانون رقم      -١١٤
بالتنظيم الصحي يف فصله الثالث إيواء املرضى بسب االختبال باملؤسسات الصحية اخلاصة،            

  . عقليةوبذلك ختص املؤسسات الصحية العمومية بإيواء األشخاص بسبب اضطرابات
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 صور اإليواء    

  اإليواء احلر باملستشفى    
يقع اإليواء احلر برضا الشخص املريض الذي يتقدم بصفة تلقائية للعالج باملستشفى              -١١٥

ويتمتع املعين باألمر بنفس احلقوق املرتبطة مبمارسة احلريات الفردية      . بسبب اضطرابات عقلية  
. باملستشفى يف وسط حر من أجل مرض آخر       مثلما هو معترف به للمرضى الواقع إيواؤهم        

 ويتم هذا اإليواء بناء على وثيقة قبول حمّررة من طرف الطبيب النفساين املباشر للحالة طبقـاً     
وال خيضع خروج املعين باألمر ألي تنظيم خاص . لقواعد القبول املعمول هبا يف كل مستشفى 

  .ن قبله أو من قبل وليه الشرعيويكتسي اخلروج طابعا وجوبيا مبجرد تقدمي طلب كتايب م

  اإليواء باملستشفى دون رضا املريض    
  :ية يف املستشفى دون رضاه إال إذاال يتم إيواء شخص مصاب باضطرابات عقل  -١١٦
 ؛جعلت االضطرابات املصاب هبا من املستحيل التحصيل على رضاه •

 ؛استوجبت حالة املصاب إسعافات مستعجلة •

 . هتديدا لسالمته أو سالمة غريهمثلت حالة املصاب الصحية  •

وتبقى القيود املسلطة على حرية املريض يف حدود ما تستلزمه حالته الـصحية ومتطلبـات               
  . عالجه
وحدد القانون قائمة حصرية يف األشخاص املخول إليهم طلب اإليـواء يف هـذه                -١١٧

كمـا  . لمـريض الصورة وهم األصول أو الفروع أو القرين أو احلواشي أو الويل الشرعي ل            
اشترط أن يكون الطلب مصحوبا بشهادتني طبيتني يرجع تارخيهما إىل أقل من مخسة عشرة              
يوما، وأن تكون إحدى الشهادتني حمررة من طرف طبيب نفساين ميارس هبيكـل صـحي               
عمومي الذي يعاين احلالة العقلية للشخص املريض الذي يعاجل ويبني خـصوصيات مرضـه              

  .فى دون رضاهوضرورة إيوائه باملستش

  اإليواء الوجويب باملستشفى    
 إىل القضاء بصفة حصرية صالحية إصدار قرار        ١٩٩٢أغسطس  / آب ٣أسند قانون     -١١٨

  :  باملستشفى بالنسبة لألشخاص املصابني باضطرابات عقلية على النحو التايلاإليواء الوجويب

  قرار اإليواء الوجويب الصادر عن رئيس احملكمة االبتدائية    
 الوجويب باملستشفى للشخص املصاب باضطرابات عقلية من قبـل          ءيقدم طلب اإليوا    -١١٩

 برأي طيب كتايب إىل رئيس احملكمة       أي سلطة صحية عمومية أو من وكيل اجلمهورية مشفوعاً        
االبتدائية اليت يوجد بدائرهتا حمل إقامة الشخص املصاب باضطرابات عقلية الذي يأذن بـاإليواء   
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ة عمومية عندما تشكل االضطرابات العقلية خطرا علـى سـالمة           يالوجويب مبؤسسة استشفائ  
  . فيقع مساعه مبكان إقامتهاملريض أو على سالمة اآلخرين بعد مساعه باجللسة وان تعذر ذلك

  قرار اإليواء الوجويب الصادر عن اهليئة القضائية املنتصبة يف املادة اجلزائية    
ميكن للمحكمة املتعهدة بالقضية اجلزائية بناء على رأي الطبيب اخلـبري، أن تـأذن                -١٢٠

 للغرض، وذلـك     مبؤسسة صحية عمومية تعينها    بإيواء املتهم احملال حبالة إيداع إيواءه وجوبياً      
قصد إخضاعه للمالحظة والفحص الطيب للتأكد من سالمة مداركه العقلية وحتديد مـدى             

  .مسؤوليته عن األفعال اليت يتم تتبعه من أجلها

  ضمانات استرداد احلرية     
 على حرية الشخص املصاب باضطرابات عقليـة،        يعترب اإليواء الوجويب قيدا مؤقتاً      -١٢١

  .هناء هذا القرارإ ولذلك مت حتديد كيفية

  إهناء اإليواء الوجويب حبكم القانون    
 املدة القصوى لإليواء    ءعندما ال يصدر قرارا يف التمديد يف اإليواء الوجويب بعد انتها           •

احملددة بثالثة أشهر، يرفع قرار اإليواء الوجويب يف املستشفى حبكم القانون ويستعيد            
 ؛املعين باألمر حريته من جديد

يصدر قرار اإليواء الوجويب من قبل رئيس احملكمة يف ظرف مثانية أيام من             عندما ال    •
تاريخ اختاذ وكيل اجلمهورية تدبري وقيت يف إيواء جتاه شخص يف حالة ظهور خطـر         

 ؛ عقلية واضحةتوشيك الوقوع يهدد سالمته أو سالمة اآلخرين بسبب اضطرابا

ية حمررة من قبل الطبيب النفساين      عندما حتال إىل رئيس احملكمة االبتدائية شهادة طب        •
يصرح فيها أنه ميكن اإلذن خبروج املعين باألمر، يتوىل حاال البت يف األمر ويبلـغ                

 . ساعة وإال يرفع اإليواء مبوجب القانون٤٨قراره يف ظرف 

  : إهناء اإليواء الوجويب مبوجب مطلب من    
  ؛الشخص الواقع إيواءه وجوبياً •
ين أو احلواشي أو الويل الشرعي للشخص الواقع إيـواءه          األصول أو الفروع أو القر     •

  ؛وجوبياً
  ؛وكيل اجلمهورية •
  ؛أخذ رأي طبيب نفساين مبؤسسة اإليواء رئيس احملكمة من تلقاء نفسه بعد •
الطبيب املباشر الذي يقرر أن حالة املريض مل تعـد تـستدعي إيـواءه الوجـويب                 •

  ؛باملستشفى
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وجد بكل والية يوجد هبا مؤسسة إيواء للمرضى        للجنة اجلهوية للصحة العقلية اليت ت      •
 .املصابني باضطرابات عقلية

 املتعلّـق   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦ املؤّرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ٣٧ومبوجب القانون رقم      -١٢٢
باهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ميكن لرئيسها دون سابق إعـالم القيـام              

ثبت من مدى تطبيقها للتشريع الوطين اخلـاص حبقـوق          بزيارات هلذه املؤسسات وذلك للت    
  .اإلنسان واحلريات األساسية

 الوجويب لألشخاص بسبب    ءويتضمن اجلدول التايل النشاط القضائي يف مادة اإليوا         -١٢٣
 . ٢٠١٠ إىل سنة ٢٠٠٣اضطرابات عقلية من سنة 

 القضايا املفصولة القضايا الواردة السنة القضائية

١٧٨٠ ١٨٤٠ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

٢٠٥٩ ٢٠١٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

٢٤٦٩ ٢٤٩٤ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

٢٥٩٣ ٢٥٤٩ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

٢٥٠٩ ٢٥١٨ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

٢٦٠١ ٢٦٢٢ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

٢٥٠٢ ٢٥٨٦ ٢٠١٠-٢٠٠٩ 

  ١٦السؤال رقم     
هي التدابري   ما هي نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة يف نظام العدالة اجلنائية؟ وما              

 ما خيص األشخاص ذوي اإلعاقة؟ ويرجـى        اخلاصة اليت ينص عليها القانون يف     
عرض برامج التدريب املوجهة إىل موظفي القضاء والسجون يف جمال حقـوق            

  األشخاص ذوي اإلعاقة وبيان مدى وجوب ذلك التدريب؟

  األشخاص ذوي اإلعاقة ونظام العدالة اجلزائية    
ـ   ـاقة يف نظـتعترب نسبة األشخاص ذوي اإلع   -١٢٤             جـداً ةئيلام العدالـة اجلزائيـة ض

ة الوطنية يف جمـال اإلحاطـة       ة، وهو مؤشر يدل على جناح السياس      يف املائ  ٠,٣٥ال تتجاوز   
 باألشخاص ذوي اإلعاقة من كل اجلوانب للتقليص من نـسبة االحنـراف لـديهم إىل أدىن         

  .النسب املمكنة وتفادي دخوهلم يف نزاع مع نظام العدالة اجلزائية
ئة املساجني املعوقني عضويا املودعني باملؤسسات العقابيـة، فـإهنم          فوبالنسبة إىل     -١٢٥

  :يتمتعون بإجراءات وتدابري خاصة تتمثل يف
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  ؛إيداعهم بالغرف املخصصة للمساجني املرضى بقطع النظر عن طبيعة اجلرمية املرتكبة •
 ؛متكينهم من زيارة عائالهتم بصفة آلية وبدون حاجز •

املني إلعاقة عضوية وكذلك املكفوفني أو الصم أو البكم      متكني املواطنني الزائرين احل    •
 ؛من زيارة ذويهم من املساجني بصفة آلية وبدون حاجز

 على طبيب الوحـدة  متابعتهم من الناحية الطبية بصفة منتظمة، ويقع عرضهم دورياً  •
للكشف عليهم كما يتعهد األخصائي النفساين مبتابعة حاالهتم النفـسية وتكثيـف            

معهم للوقوف على مشاغلهم الذاتية وقدراهتم على التواصل والتخاطـب          احملادثات  
ومساعدهتم على التكيف والتأقلم للتقليص من حدة التوتر لـديهم أو الـدخول يف              

  .إحدى حاالت االنطواء أو االكتئاب

 تدريب القضاة وموظفي السجون يف جمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

لى للقضاء واملدرسة الوطنية للسجون واإلصالح علـى        يشرف كل من املعهد األع      -١٢٦
تدريب امللحقني القضائيني والقضاة املباشرين ومساعدي القضاء وأعوان كتابـات احملـاكم           
وأعوان السجون يف جمال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،         

  .ويكتسي هذا التدريب صبغة وجوبية
 ١٩٩٣يوليـه   / متوز ٢٦وزير العدل وحقوق اإلنسان املؤرخ      وقد متّ مبقتضى قرار       -١٢٧

  . إدراج مادة حقوق اإلنسان ضمن برنامج التدريب والتأهيل باملعهد األعلى للقضاء
وفيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فإّنه يتم تـدريس كـل االتفاقيـات                -١٢٨

فاقية حقوق األشـخاص ذوي     والقرارات الصادرة عن األمم املتحدة ذات العالقة وخاصة ات        
  . امللحق هبالاإلعاقة والربوتوكو

  : ويتضمن برنامج التدريب باملعهد األعلى للقضاء املواد التالية  -١٢٩

  مادة القانون اجلزائي واإلجراءات اجلزائية    
من أهّم احملاور اليت تدّرس ضمن هذه املادة نذكر خاصة، احلماية القانونية لألشخاص               -١٣٠

 .اقة ضّد كل أنواع التمييز، حّرية التقاضي، واحلق يف الدفاع والتمثيل بواسطة حمامذوي اإلع

  مادة القانون املدين    
خاصة القواعد املتعلقة   (من بني املواد التقليدية يف القانون املدين، حيتل قانون األسرة             -١٣١

 الـزواج،  مكانة متمّيزة صلب الربنامج الدراسي، ونذكر مـن ذلـك  ) باألحوال الشخصية 
الطالق، احلضانة والزيارة، التقدمي على القصر، موافقة األم على زواج ابنها القاصر، صندوق             

  .ضمان النفقة وجراية الطالق
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  مادة قانون الشغل    
إضافة إىل الدعم والسند الذي حيظى به األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل مؤّسسات               -١٣٢

ما يف وسعها لضمان إدماج املعوقني يف الدورة        الدولة واهليئات العمومية، عملت تونس كل       
   وللغرض متّ سّن العديد من القوانني والنصوص الترتيبيـة نـذكر منـها             . االقتصادية واملهنية 
 املتعلـق بنـشر     ١٩٩٥سـبتمرب   / أيلول ١١ املؤرخ   ١٩٩٥ لسنة   ١٦٧٩خاصة األمر رقم    

    يل املعوقني املعتمدة يف جنيـف       بشأن التأهيل املهين وتشغ    ١٥٩االتفاقية الدولية للشغل رقم     
 ١٥ املـؤّرخ    ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣، والقانون التوجيهي رقـم      ١٩٨٣يونيه  / حزيران ٢٠يف  
 املتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم والذي يضمن تكـافؤ          ٢٠٠٥أغسطس  /آب

الفرص بني األشخاص املعوقني وغريهم من املواطنني يف ميدان الشغل وينّص علـى آليـات               
  خاصة للنهوض باملعوقني وضمان تشغيلهم

  مادة أخالقيات املهنة    
يطّلع امللحقون القضائيون على كل القواعد األخالقية واملهنيـة اخلاصـة حبقـوق               -١٣٣

اإلنسان وخاصة حقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة والعمل على ضـمان تكـافؤ       
  .وقنيالفرص بني كل املواطنني وضمان احلقوق املكتسبة للمع

كما جتدر املالحظة إىل أن امللحقني القضائيني يعّدون خالل الـسنة الثانيـة مـن                 -١٣٤
دراستهم رسائل ختّرج تتناول عّدة مواضيع قانونية من بينها املواضيع املتعلقة باملعوقني وميكن             

  : أن نذكر منها
ضها ومناقشتها  رسالة متّ عر  ": احلماية القانونية لفاقدي األهلية على املستوى املدين      " •

 ؛٢٠٠٢-٢٠٠١خالل السنة الدراسية 

رسالة متّ عرضها ومناقشتها خالل الـسنة       ": محاية فاقد العقل يف القانون التونسي     " •
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤الدراسية 

رسالة متت مناقشتها خالل الـسنة      ": األمنوذج التونسي : احلماية القانونية للمعوق  " •
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسية 

هذه الرسائل مبكتبة املعهد األعلى للقضاء علـى ذمـة البـاحثني            ويتم إيداع كل      -١٣٥
والدارسني من قضاة وحمامني واألساتذة اجلامعيني إىل جانب امللحقـني القـضائيني وكـل              

  .الباحثني املهتمني هبذا املوضوع
كما جتدر اإلشارة، أنه يف إطار التعاون الذي يربط احلكومة التونسية مع عدد مـن                 -١٣٦

الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مت إشراك عدد من القـضاة يف دورات تدريبيـة               املنظمات  
السويدي وذلك حول حقوق اإلنسان بصفة عامة واملرأة واملعوقني         " والنبورغ"نظمها معهد   
  .بصفة خاصة
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 ١٧السؤال رقم     
يرجى ذكر ما إذا كانت هناك تشريعات حمددة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة                

للتجارب الطبية أو العالج الطيب دون موافقتهم احلرة واملستنرية،         من اخلضوع   
مبا ذلك إكراه النساء املعوقات على اإلجهاض أو التعقـيم، ويرجـى تقـدمي              
معلومات عن اإلطار القانوين والتنظيمي املتعلق باسـتخدام وسـائل التقييـد            

ت ويرجى عرض الربوتوكـوال   . والعالج القسري يف خدمات الصحة العقلية     
وبرامج التدريب القائمة والرامية إىل ضمان عدم تعرض األشـخاص لتـدابري            

  التقييد وعدم خضوعهم للعالج القسري
 املتعلق مبجلـة    ١٩٩٣مايو  / أيار ١٧ املؤرخ   ١٩٩٣ لسنة   ١١٥٥ضبط األمر رقم      -١٣٧

واجبات الطبيب ضمن الباب اخلاص بالقواعد املتعلقة بالتجارب وبالبحوث على اإلنـسان            
  :ط إجراء التجارب الطبية املتمثلة يف ما يليشرو
 يف إنقاذ حياة املريض أو تعيد له صحته أو ختفـف             جدياً حتقيق التجربة الطبية أمالً    •

  ؛)١٠٣الفقرة األوىل من الفصل (عليه آالمه 
 املقدم القـانوين    ة انعدام األهلية، موافق   حالموافقة املريض بكل حرية وتبصر، ويف        •

  ).١٠٣ الثانية من الفصل الفقرة(عن املريض 
حتـت إشـراف    " جلنة أخالقيات املهنة  "كما توجد باملراكز االستشفائية اجلامعية        -١٣٨

راسات الّسريرية والصيدالنية    بالد  خاصاً اليت تشترط ملفاً  " اللجنة الوطنية ألخالقيات املهنة   "
هادة موافقة ممضاة من والتجريبية على املرضى ومن بني الوثائق املضّمنة يف هذا امللف توجد ش      

  .طرف الشخص املعين
 ٢٠٠١أغسطس  / آب ٧ الّصادر يف    ٢٠٠١ لسنة   ٩٣القانون رقم   ومن جهته يشترط      -١٣٩

  : لقبول االنتفاع باملساعدة الطبية على اإلجناب توفر الشروط التاليةاملتعلّق بالطب اإلجنايب
  ؛طلب كتايب صادر عن زوجني على قيد احلياة ويف سن اإلجناب •
  ؛ستعمال األمشاج املتأتية من الزوجني املعنيني فقطا •
 ؛ةمنع الّتربع باألمشاج واألجّن •

 ؛منع استعمال رحم امرأة أخرى حلمل اجلنني •

      مـن  ٥ الناقلة للصفات الوراثية وفق ما نص عليـه الفـصل            باألعضاء التربعمنع   •
 األعضاء  املتعلق بأخذ  ١٩٩١مارس  /آذار ٢٥ املؤرخ   ١٩٩١ لسنة   ٢٢ رقم   قانونال

  .البشرية وزرعها
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    كما جترم اجمللة اجلزائية اإلجهاض وتسلط عقوبات جزائية علـى مرتكبيـه علـى                -١٤٠
  :النحو التايل

 آالف دينـار أو بإحـدى       ١٠يعاقب بالسجن مدة مخسة أعوام وخبطية قـدرها          •
العقوبتني كل من توىل أو حاول إسقاط محل ظاهر أو حمتمل بواسـطة أطعمـة أو                

 كان ذلك برضا احلامـل أو بدونـه         ت أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء       مشروبا
  ). من اجمللة اجلزائية٢١٤الفقرة األوىل من الفصل (

 وخبطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتني املرأة الـيت   تعاقب بالسجن مدة عامني    •
مدها أسقطت محلها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشري به عليها أو وقع               

  ). من اجمللة اجلزائية٢١٤الفقرة الثانية من الفصل (به هلذا الغرض 
  :وال ترخص اجمللة اجلزائية اإلجهاض إال  -١٤١
خالل الثالثة األشهر األوىل من طرف طبيب مباشر ملهنته بصفة قانونية يف مؤسسة              •

  ؛)زائية من اجمللة اجل٢١٤الفقرة الثالثة من الفصل (استشفائية أو صحية مرخص فيها 
بعد أجل ثالثة أشهر إن خشي من مواصلة احلمل أن تتسبب يف اهنيار صحة األم أو                 •

توازهنا العصيب أو كان يتوقع أن يصاب الوليد مبرض أو آفة خطرية ويف هذه احلالة                
 من اجمللة اجلزائية يف     ٢١٤الفصل  (جيب أن يتم اإلجهاض يف مؤسسة مرخص فيها         

  ). فقرته الرابعة

  ١٨م السؤال رق    
ُيرجى تقدمي بيانات حمدثة بشأن االستراتيجيات املصممة إلخراج األشـخاص              

وُيرجى ذكر القانون الـذي  . املعوقني من املؤسسات يف املدى القصري والطويل     
حيدد كيفية انتفاع األشخاص املعوقني باخلدمات الصحية وبإعادة التأهيـل يف           

  بيوهتم وبيان شروط االنتفاع بتلك اخلدمات
تستند السياسة االجتماعية يف جمال النهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم على مبدأ             -١٤٢

احلفاظ على الشخص املعوق داخل أسرته وحميطه العـائلي الطبيعـي واسـتثنائية الرعايـة               
  : سند عائلي حيث تتم باملؤسساتية للضرورة القصوى أو لغيا

 ؛ادها منحة ماليةمساعدة األسرة على رعاية أفرادها املعوقني بإسن •

تشجيع اإليداع العائلي لدى أسر بديلة للشخص املعوق الفاقد للسند العائلي مبنح هذه              •
األسر الكافلة مساعدات مالية وعينية لتلبية احلاجيات األساسية للشخص املعوق إضافة           

ويبلغ عـدد األشـخاص     . إىل خدمات املرافقة والّدعم النفسي واملعنوي هلذه األسر       
  . معوقا٤٨ً: ٢٠٠٨ من هذه اآللية منذ انطالق العمل هبا يف أواخر سنة نياملستفيد
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أما بالنسبة إىل اخلدمات الصحية والتأهيلية املقّدمة لفائدة األشخاص شديدي اإلعاقة           -١٤٣
يف بيوهتم فتقوم الدولة بصرف منح لفائدة اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة ملساعدهتا علـى              

ة وتأهيلية لفائدهتم، علما بأن اخلدمات الرعائية بالبيت ستتدعم يف إطار           تقدمي خدمات رعائي  
 وحدة  ١٢ املتعلّق ببعث    ٢٠١٤ إىل سنة    ٢٠٠٩تنفيذ الربنامج املعتمد للفترة املمتدة من سنة        

متنقلة لتقريب اخلدمات من األسر واألشخاص شديدي اإلعاقة وذلك بتوفري وسائل نقـل              
  .يل هذا النشاطوختصيص اعتمادات مالية لتمو

وتتجلى استثنائية الرعاية املؤسساتية من خالل حمدودية عدد مؤسسات اإليواء الـيت      -١٤٤
 شخـصا  ٣٥٠ال تتجاوز ثالث مؤسسات وحمدودية طاقة استيعاهبا اجلملة اليت ال تتجـاوز   

  : مقيما وهيمعوقا
طب بسيدي ثابت وهو مؤسسة عمومية تستق     " السند"املركز االجتماعي والتربوي     •

األطفال املعوقني حمضوين الدولة يف سن السادسة واملعوقني الكهول بطاقة استيعاب           
  ؛ مقيما١٣٠ًتبلغ 

الذي يستقطب األشخاص فاقدي السند الـذين       " األمان"مركز الرعاية االجتماعية     •
دخلوا مرحلة االستقرار النفسي واستكملوا عالجهم باملؤسسات العمومية للـصحة          

 ؛ مقيما١١٠ًعاب قدرها النفسية بطاقة استي

مركز املتخلفني ذهنيا بدون عائل مبنوبة وهو مؤسسة رعائية تابعة لالحتاد التونـسي              •
  . معوقاً شخصا١١٠ًللتضامن االجتماعي بطاقة استيعاب قدرها 

  ١٩السؤال رقم     
يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن مدى تنفيذ اخلطة الوطنية املعتمـدة يف عـام                  

ويرجى .  بإدماج املعوقني يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل        واملتعلّقة ٢٠٠٣
بيان املعايري اليت يتقّرر على أساسها تسجيل الطفل ذي اإلعاقة يف مدرسة عادية  

  أو مدرسة متخّصصة
بالنسبة للمعلومات احملدثة عن مدى تنفيذ اخلطة الوطنية لإلدماج املدرسي لألطفال             -١٤٥

، فتتوّزع  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ادي للتعليم اليت انطلقت خالل السنة الدراسية        املعوقني باملسار الع  
أهّم اإلجنازات احملققة يف اجملال على مستوى مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي على ثالثة             

  :حماور أساسية

 هتيئة املؤسسات التربوية  :احملور األّول    

 عـن    معوقاً  تلميذاً ١٦٨٠ يؤّمها    مدرسة داجمة  ٣٨٦متّ يف هذا اإلطار هتيئة حوايل         -١٤٦
    طريق بناء قاعات متعددة االختصاصات وبناء وهتيئة وحدات صحية وتركيـز منحـدرات             

)des rampes.(  
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  تدريب املدربني : احملور الثاين    
 منسقا حبساب منسقني    ٥٠مت متكني املنسقني البيداغوجيني اجلهويني البالغ عددهم          -١٤٧

وية من املشاركة يف دورات تدريبية يف جمال اإلحاطة والتنشيط، وقد           اثنني بكلّ مندوبية جه   
  .تولوا بدورهم بعد هذه الدورات تنظيم حصص تدريبية يف هذا اجملال لفائدة املربني

  ستراتيجية االتصال والتواصل ا: لثاحملور الثا    
 :  أدلّة تتوزع كالتايل٧متّ يف هذا اإلطار إعداد   -١٤٨

 l’intégration scolaire des enfants porteurs de(وطـين  دليل مدرسـي مرجعـي    •

handicap réferentiel national ( موجه لفائدة خمتلف املتدخلني يف اجملال)  ،معلمـني
  ؛)ني، أطباءيأخصائيني اجتماع

 موجـه  )guide d’orientation pour l’intégration scolaire(دليل توجيهي تطبيقـي   •
  ؛)ني، أطباءمعلمني، أخصائيني اجتماعي(جملال يف الفائدة خمتلف املتدخلني 

   ؛أربعة أدلة فنية حسب نوع اإلعاقة موجهة للمربني •
  .دليل إعالمي موّجه لألولياء •
أما على مستوى التعليم العايل، فعالوة على ما متّ إجنازه علـى مـستوى التهيئـة                  -١٤٩

  :احملاور التاليـةاملعمارية للجامعات والكليات، فتتوّزع أهم اإلجنازات على 

  تيسري عملية التوجيه اجلامعي : احملور األّول    
       لوريـا  ايتّم تيسري عملية إعادة التوجيه بالنسبة إىل املتحصلني علـى شـهادة البك              -١٥٠

        من املعوقني وذلك لتقريبهم من عائالهتم، وقـد متّ يف هـذا اإلطـار يف مفتـتح الـسنة                   
ية كل طلبات إعادة التوجيه الصادرة عن طلبة معوقني والبـالغ            تلب ٢٠١١-٢٠١٠اجلامعية  

  : تتوزع حسب نوع اإلعاقة إىل٥٧ها عدد
  ؛ معوق عضوي١٤ •
  ؛ معوقني مسعيا٢ً •
  ؛ معوق بصريا٣٩ً •
  . معوقني إعاقة متعددة٢ •

  دعم الطلبة املعوقني واإلحاطة هبم خالل احلياة اجلامعية: احملور الثاين    
 الدعم واملساندة يف متكني الطلبة املعوقني من مساعدات عينيـة           تتمثل أهم إجراءات    -١٥١

كما يتّم تقدمي منح لفائدة الطلبة املعوقني ملساعدهتم        . ومادية) مثال كراسي متحركة  (سنوية  
  .على مواصلة الدراسة باخلارج وتوزيع جوائز على املتمّيزين منهم عند اختتام السنة اجلامعية
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  )اجلامعة االفتراضية(وى التدريب عن بعد على مست: احملور الثالث    
موجه للطلبـة املعـوقني باجلامعـة       واإلنترنت  متّ وضع برنامج منوذجي لإلعالمية        -١٥٢

بالتعاون مع االحتاد الـوطين للمكفـوفني   ) université virtuelle de Tunis(االفتراضية بتونس 
 وحدات يف   ٦من هذا الربنامج    ويتض. وذلك حسب املقاييس الدولية املعتمدة للنفاذ الرقمي      

  .تاإلنترنالقواعد األساسية لإلعالمية و

  على مستوى االختصاصات اجلامعية : احملور الرابع    
  :متّ يف هذا اإلطار ما يلي  -١٥٣
إدراج وحدة تدريس خاصة بالتأهيل واإلدماج املهين لألشخاص املعوقني مبؤسـسة            •

  ؛"معهد النهوض باملعاقني"جامعية خمتصة 
اج إجازة تطبيقية يف التربية املختصة ضمن اإلجازات املسلّمة من جامعة العلـوم             إدر •

 ؛اإلنسانية واالجتماعية

 يف خمتلف اجلامعات لفائدة الطلبة "laboratoires de langue"برجمة إحداث خمابر لغة  •
  .الصّم

  تشجيع البحث العلمي يف اجملاالت املوّجهة للمعوقني: احملور اخلامس    
رزت يف هذا اإلطار وحدة البحث يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال جبامعـة     أح  -١٥٤

تونس يف شخص رئيسها السيد حممد اجلمين على جائزة القمة العاملية البتكـارات اهلـاتف               
 ٢٠١٠outstanding regionalالنقال اخلاصة بالعامل العريب يف قطاع اإلدماج االجتماعي لسنة 

achievement award of the world summit ward mobile 2010 MMS slow : to make cell 

phones : accessible for deafاملتعلّق بتمكني املعوقني مسعيا من استعمال اهلاتف اجلوال .  
أما بالنسبة للمعايري اليت يتقّرر على أساسها تسجيل األطفال ذوي اإلعاقة يف مدرسة              -١٥٥

 فإنّ املبدأ يتمثل يف أن التسجيل باملـدارس االبتدائيـة           ).داجمة(عادية أو مدرسة متخصصة     
  .العادية متاح لكلّ األطفال يف سّن السادسة مبا فيهم املعوقني

 تضّمن امللف الطيب ما يفيد إمكانية تأثري اإلعاقة على املـسار التعليمـي              حالويف    -١٥٦
نة اجلهوية لألشخاص املعـوقني     للتلميذ املعوق باملنظومة العادية للتعليم، يتّم توجيهه إىل اللج        

 تـشرين   ٢٩ املؤّرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٨٦ من األمر رقم     ٣ ألحكام الفصل    اليت تتولّى طبقاً  
 املتعلّق بإحداث اللجان اجلهوية لألشخاص املعوقني وحتديد مقـاييس          ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

ـ  ٢٠٠٦ لـسنة    ١٨٥٩اإلعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، املنقح باألمر رقـم            ٣ؤّرخ   امل
 دراسة ملفات األطفال املعوقني املرشحني لإلدماج املدرسي باملسار العادي         ٢٠٠٦يوليه  /متوز

  .والبت فيها وتوجيههم حنو املؤسسات التعليمية والتربوية والتدريبية املالئمة لوضعهم



CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1 

39 GE.11-41559 

  ٢٠السؤال رقم     
يرجى تقدمي معلومات عن التقدم احملرز صوب ضمان إدماج األطفـال ذوي                

، بلوغ هذا وهل يتوقع، كما هو مقرر.  يف النظام املدرسي   كامالً عاقة إدماجاً اإل
هي العقبات الـيت    ؟ وإن كان ذلك غري متوقع، فما        ٢٠١٥اهلدف حبلول عام    

؟ ويرجى عرض خطط الطوارئ املعتمدة أو اجلاري بلورهتا         ستحول دون بلوغه  
  من أجل معاجلة الوضع

 يف   كـامالً  ضمان إدماج األطفال ذوي اإلعاقة إدماجاً     تولت وزارة التربية يف إطار        -١٥٧
  :النظام املدرسي املبادرة باختاذ اإلجراءات التالية

 ستراتيجية وطنية إلدماج األطفال ذوي اإلعاقة إدماجـاً ااملشاركة يف وضع وصياغة    •
 ؛ يف النظام املدرسيكامالً

 ؛وضع برنامج عمل للتنفيذ •

 ؛ستراتيجية اتصالاوضع  •

اجتماعيـة،  (روف اإلحاطة متعددة االختـصاصات      ملتدخلني لتحسني ظ  تعبئة كل ا   •
 ؛لألطفال ذوي اإلعاقة يف األقسام العادية) طبية، مدرسية، نفسية

 وضع أدلة تطبيقية لكل املتدخلني يف عملية إدماج األطفال ذوي اإلعاقـة إدماجـاً              •
 ؛ يف النظام املدرسيكامالً

 ؛سني واملديرين واملتفقدينتنظيم برامج تدريب وتوعية لفائدة املدر •

 ؛هتيئة املدارس لتيسري وصول األطفال ذوي اإلعاقة إليها •

  لضمان إدماج األطفال ذوي اإلعاقة إدماجـاً       ٢٠٠٣وضع برنامج وطين منذ سنة       •
 . ٢٠١٥ يف النظام املدرسي حبلول سنة كامالً

تلميـذ مـن     ١٤٩٦ إىل إدماج    ٢٠١٠وأدى تنفيذ هذا الربنامج الوطين لغاية سنة          -١٥٨
ورغم هذا التقدم احملرز تبقى بعض العقبات .  مدرسة ابتدائية٣٣٦ذوي اإلعاقة موزعني على  

 :باملرتبطة 

  ؛نقص التدريب املتخصص لكافة املتدخلني مبختلف الوزارات ذات العالقة •
  ؛نقص أدوات الدعم البيداغوجي •
  ؛نقص التنسيق بني خمتلف املتدخلني •
  .فال ذوي اإلعاقة البالغني لسن التمدرسعدم التصريح بكل حاالت األط •
  :وملعاجلة هذه العقبات مت اعتماد املخطط التايل  -١٥٩
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وضع إطار للتفكري بغية اعتماد برنامج عمل يتضمن خمطط على املـدى املتوسـط               •
والبعيد للربامج الكفيلة بضمان تنسيق أفضل ملختلف املتدخلني يف إدماج األطفـال            

  ؛ يف النظام املدرسيالً كامذوي اإلعاقة إدماجاً
إعادة إطالق ورشات العمل بني املسؤولني يف الـوزارات ذات العالقـة واجملتمـع               •

 يف النظام املدرسي هبدف حتديـد      كامالً املشرفني على متابعة ملفات إدماج، إدماجاً     
  .٢٠١٥الصعوبات وطرق تذليلها لضمان بلوغ اهلدف حبلول 

الربنامج الوطين إلدماج األطفال ذوي اإلعاقة      ستراتيجية اتصال وإعالم حول     اتفعيل   •
  . يف النظام املدرسي كامالًإدماجاً

  ٢١السؤال رقم     
يرجى ذكر ما إذا كان هناك برنامج لنشر املعلومات املتعلقة بالصحة اجلنـسية              

 ذكر ما إذا كانت تلك املعلومات تقدم إىل األشخاص          ويرجى أيضاً . واإلجنابية
  تيسرةذوي اإلعاقة بصيغة م

تقوم اهلياكل املختّصة بوزارة الصحة العمومية واملتمثلة يف الديوان الوطين لألسـرة              -١٦٠
والعمران البشري، وإدارة الرعاية الصحية األساسية، بتنفيذ برامج إعالمية وحتسيسية حـول            

  .الصحة اإلجنابية
 خاصة منهم   ويف هذا اإلطار يتم تنظيم محالت حتسيسية لفائدة األشخاص املعوقني           -١٦١

املكفوفني والصم لنشر املعلومات املتعلّقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية مبقار اجلمعيات العاملة يف   
  .جمال اإلعاقة والفروع التابعة هلا

كما يوجد برنامج خصوصي لنشر املعلومات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية مت              -١٦٢
  .ج على التعاون مع ممثلي اجملتمع املدين وحيثّ هذا الربنام٢٠٠٤تركيزه منذ سنة 

 البصرية  -  مت إجناز حمامل للغرض منها خاصة الومضات السمعية        ٢٠٠٧ومنذ سنة     -١٦٣
  ).لغة اإلشارات الّتونسّية تساوي إشارات حركّية(وبلغة اإلشارات التونسية 

 ٢٠منجز يف   (وميكن اإلشارة كذلك إىل وضع دليل معادل للمعلم يف الصحة اإلجنابية              -١٦٤
، وذلك يف إطار التعاون بـني اجلمعيـة         "برايل"والذي مت تكييفه مع لغة      ) صفحة باللغة العربية  

  . حتاد التونسي للمكفوفنياالالتونسية للصحة اإلجنابية و
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  ٢٢السؤال رقم     
يرجى ذكر نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حيصلون على خدمات إعـادة                

ة على إعادة التأهيل، وحتديد اخلدمات واملعونة التقنيـة         التأهيل واملساعدة التقني  
اليت تقدم جمانا، إن كانت موجودة، إىل األشـخاص ذوي اإلعاقـة والـدخل              

ويرجى أيضا ذكر ما إذا كانت تلك اخلدمات واملعونـة يف متنـاول             . املنخفض
  أشخاص آخرين وبيان مدى توافر خدمات إعادة التأهيل على املستوى اجملتمعي

تنطيق، متسيد، تدليك، عالج طبيعي، خدمات املرافقـة        (تعترب خدمات إعادة التأهيل       -١٦٥
حق لكل شخص معّوق تستوجب حالتـه       ) خلإتقدمي املساعدة على األكل واملشي،      يف  املتمثلة  

وتقدم هذه اخلدمات جمانا سواء عن طريق الصندوق الوطين للتـأمني           . الصحية هذه اخلدمات  
  .، أو الدولة بالنسبة لغري املتمتعني بالتغطية االجتماعيةلمضمونني اجتماعياًعلى املرض بالنسبة ل

أما بالنسبة للمساعدة التقنية، فتمنح الدولة لألشخاص املعوقني املعوزين وذوي الدخل             -١٦٦
 نوعا من اآلالت التعويضية تتوزع إىل       ٢٥احملدود والذين ال يتمتعون بنظام التغطية االجتماعية        

حركة مبختلف أنواعها ومساعات ونظارات وعدسات طبية وآالت أخرى مقومـة           كراسي مت 
لألعضاء، بينما يتكفل الصندوق الوطين للتأمني على املرض بنسبة جزافيـة مـن مـصاريف               

  . األجهزة التعويضية لفائدة األشخاص املعوقني من املضمونني اجتماعيا وأويل احلق منهم
املساعدة (بات املتعلّقة باحلصول على األجهزة التعويضية       وتتّم االستجابة إىل كل الطل      -١٦٧
بالنسبة لغري املنضوين حتت أحد أنظمة الضمان االجتماعي عند توفر شروط االنتفـاع             ) التقنية
      حسب توفر االعتمادات أي بتأخري نسيب يف االستجابة بالنسبة لبعض الطلبـات، وهـو              تباعاً

ل الترفيع يف االعتمادات املخّصصة القتناء األجهزة التقنية        ما سعت الدولة إىل احلد منه من خال       
 يف  ٧١ب  أي بنسبة زيادة تقدر      ٢٠١٠ مليون دينار خالل سنة      ١,٢دينار إىل    ٧٠٠ ٠٠٠من  

املائة وذلك لتلبية للحاجيات يف إباهنا خاصة بالنـسبة إىل األطفـال املعـوقني املتمدرسـني                
  .ا مهنياواألشخاص املعوقني الذين ميارسون نشاط

  ٢٣السؤال رقم     
يرجى ذكر نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة املشاركني يف العمالة مصنفني حبسب               

اجلنس مقارنة بعامة السكان، وذلك يف كل من سوق العمل العادية وبـرامج             
  العمل اخلاّصة

بالرجوع إىل عدد األشخاص املعوقني يف تونس انطالقا من نتائج التعـداد العـام              و  -١٦٨
 مـن   ١٩٥٠٠، فإن عدد املعوقني الذين يشتغلون يـساوي         ٢٠٠٤ان والسكىن لسنة    للسك
 مبا يعـين أن نـسبة    ٤٨٠٠ ذكور، بينما يعادل عدد املعوقني يف حالة بطالة          ١٦٤٠٠بينهم  

  . يف املائة١٨,١األشخاص املعاقني املشتغلني هي 
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ـ            -١٦٩ سارات خاصـة   ويف إطار تنمية الربامج اخلاصة بالتشغيل انتهجت الدولة عدة م
باإلدماج املهين تأخذ يف االعتبار خصوصيات األشخاص املعوقني منها العمل داخل وسـط             

  .حممي
وهذه الصيغة من التشغيل يتم اعتمادها داخل ورشات إنتـاج حمميـة تابعـة إىل                 -١٧٠

ولضمان اسـتمرارية   . اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة وحتظى بدعم مادي وبشري خمتص         
 ٣ مـؤرخ يف     ٦الورشات ودعم إنتاجها صدر منشور عن الوزير األول رقـم           نشاط هذه   

 يدعو فيه املؤسسات واملنشئات العمومية التابعة للدولة إىل اقتناء املنتوج           ١٩٩٤فرباير  /شباط
والتجهيزات اليت تنتجها الورشات احملمية شريطة أن ال يتجاوز السعر املقترح من طرف هذه              

  . ن السعر املعروض من قبل مؤسسات أخرى يف املائة م٢٠الورشات 

  ٢٤السؤال رقم     
يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن تنفيذ برنامج تشغيل املعوقني الذي انطلـق يف                 

ويرجى تقدمي تفاصيل عن أية عقبات تعوق تنفيذ هذا الربنـامج           . ٢٠٠٥عام  
إلعاقة ويرجى بيان ما إذا كانت الربامج تتيح لألشخاص ذوي ا         .  كامالً تنفيذاً

إمكانية اختيار املهن اليت يفضلوهنا وتضمن هلم احلصول على الدعم التعليمـي            
والتدريب الالزمني لدخول مكان العمل على أساس ذلك االختيار والتمتـع           

  بأجور وشروط عمل متكافئة مع ما يتمتع به غريهم
لذي انطلق  املعوقني ا تتمثل األهداف الكمية للربنامج اخلصوصي لتشغيل األشخاص          -١٧١
  : يف٢٠٠٥سنة 
 بلوغ هـذه    يتم سنوياً :  بالوظيفة العمومية   معوقاً  شخصاً ١٢٠ و ١٠٠تشغيل بني    •

  ؛النسبة
 يف املائة على األقل من مراكز الشغل باملؤسسات واملنـشآت           ١حتقيق نسبة تشغيل     •

 ؛متّ حتقيق هذا اهلدف: العمومية لفائدة األشخاص املعوقني

نامج الوطين إلحـداث مـوارد رزق للمعـوقني          مشروع يف إطار الرب    ٥٠٠بعث   •
يتّم سـنويا   : القادرين على العمل مع احلرص على الترفيع يف كلفة املشروع الواحد          

 مشروع وسيتّم الترفيع يف االعتمادات املخّصصة هلذا الربنـامج          ٧٠٠متويل حوايل   
 ٢,٥،  ٢٠١٤ لتبلغ مع مـوىف سـنة        ٢٠١١ بصفة تدرجيية انطالقا من سنة       سنوياً

 يف املائة وذلك هبدف الترفيع يف معّدل االعتمـاد         ٧٨ بليون دينار أي بزيادة تقّدر      م
 ؛املخّصص للمشروع الواحد وعدد املعوقني املنتفعني باملشاريع

 يف املائة على األقل من مجلة القروض املسندة من البنك التونـسي             ٤ختصيص نسبة    •
 ؛ يف املائة٣,٨الية تبلغ النسبة احل: للتضامن لفائدة األشخاص املعوقني
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االستجابة لكل طلبات التدريب الصادرة عن األشخاص املعوقني القـادرين علـى             •
 ؛تتم االستجابة لكلّ الطلبات: متابعة التدريب باملراكز العادية للتدريب املهين

 شخص معوق يف اإلعالمية وتكنولوجيات االتصال ضـمن آليـات           ١٠٠تدريب   •
متّ حتقيق هذا اهلدف مـع مواصـلة تـدريب      : ٢١-٢١الصندوق الوطين للتشغيل    

 ؛املعوقني يف هذا اجملال

 شخص معوق يف اختصاصات خمتلفة ضمن آليات الصندوق الوطين          ١٥٠٠تدريب   •
 ؛متّ حتقيق هذا اهلدف ويتواصل التدريب يف اجملال: ٢١-٢١للتشغيل 

يت تدريب أعوان تفقد الشغل ومستشاري التشغيل يف جمال تشخيص مواقع العمل ال            •
تتالءم مع خمتلف اإلعاقات واإلحاطة باألشخاص املعوقني املشتغلني ومرافقتهم عند          

 ؛االقتضاء

  .هتيئة مواطن عمل بعدد من املنشآت واملؤسسات العمومية واخلاصة •

 ٢٥السؤال رقم     
يرجى عرض التدابري املتخذة لتعريف أصحاب العمل باألحكام املتعلقة بتشغيل              

 ١٥ املـؤرخ  ٨٣ مـن القـانون التـوجيهي رقـم       األشخاص ذوي اإلعاقة  
ويرجى .  واملتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم٢٠٠٥أغسطس /آب

تقدمي معلومات عن أي تدابري متخذة لضمان إنفاذ تلك األحكـام، ال سـيما              
  نظام احلصص

تتمثل متنح الدولة امتيازات لفائدة املشغلني اخلواص عند انتداهبم ألشخاص معوقني             -١٧٢
يف اإلعفاء من دفع األداء على التدريب املهين واملسامهة يف صـندوق النـهوض باملـسكن                

كما تعفى املؤسسات من دفع نصف أو ثلثي أو مجيع مـسامهات املـؤجر يف               . االجتماعي
 من  ٣٤أنظمة الضمان االجتماعي بعنوان كل شخص معوق يتم تشغيله وذلك طبقا للفصل             

  . ٢٠٠٥ لسنة ٨٣القانون التوجيهي رقم 
أما فيما يتعلق مبتابعة تشغيل األشخاص املعوقني يف الوظيفة العمومية، مت إسناد هذه               -١٧٣

كما تولت تطوير منظومة متابعة تشغيل       .املهمة إىل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل      
  . األشخاص املعوقني يف القطاع اخلاص

 فيما يتعلق ٢٠٠٥ لسنة ٨٣لقانون التوجيهي رقم وملزيد تفعيل آليات تنفيذ أحكام ا   -١٧٤
 : أقسام تفقديات الشغل واملصاحلـةبتشغيل األشخاص املعوقني يتوىل رؤساء

 املتعلق  ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣تعريف املؤسسات اخلاصة بأحكام القانون التوجيهي رقم         •
 ؛نيبالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم يف جمال التشغيل واإلدماج املهين للمعوق
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حتسيس املؤسسات بالعمل ببدائل التشغيل املباشر، عند ثبوت تعذّر القيام باالنتدابات            •
 ؛املباشرة من خالل التقارير املنجزة من قبل متفقد الشغل والطبيب متفقد الشغل

تكثيف مراقبة املؤسسات حلثها على احترام إلزامية تـشغيل األشـخاص املعـوقني              •
 وحترير حماضر يف شأهنا وإحالتها للـدوائر القـضائية          ومعاينة كلّ احلاالت املخالفة   

 ؛املعنية

تضمني التقرير الشهري ألقسام تفقدية الشغل واملصاحلة جدول متابعة حول تشغيل            •
 ).حسب أمنوذج موحد(املعوقني باملؤسسات العمومية واخلاصة 

     إىل  ٢٠٠٩ مبا جاء يف برنامج العمل املعتمد للفترة املمتدة مـن سـنة              هذا وعمالً   -١٧٥
  . سيتم متكني األشخاص املعوقني من العمل مبنازهلم والقيام بعمليات اإلنتاج والبيع٢٠١٤سنة 

  ٢٦السؤال رقم     
يرجى تقدمي تفاصيل عّما إذا كان قانون العمالة العام حيمي األشـخاص ذوي                 

 اإلعاقة من التمييز، مبا يف ذلك احلرمان من الترتيبـات التيـسريية املعقولـة             
  والتحرش يف مجيع مراحل التوظيف

     تكفل جملة الشغل لفائدة العمال احلماية القانونية دون متييز قـائم علـى اجلـنس أو                  -١٧٦
 ٦٦اإلعاقة أو غري ذلك من مظاهر التمييز األخرى، ويف هذا الصدد مت مبوجب القانون رقـم                 

 جملة الشغل الذي نـص       مكرر إىل  ٥ إضافة الفصل    ١٩٩٣يوليه  / متوز ٥ املؤرخ   ١٩٩٣لسنة  
  ". هلاةال ميكن التمييز بني الرجل واملرأة يف تطبيق أحكام هذه اجمللة والنصوص التطبيقي"على أّنه 
      أما بالنسبة حلماية األشخاص املعوقني من التحرش اجلنسي فقـد صـدر القـانون                -١٧٧
 تـونس    الذي أحدث ألول مرة يف     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢ املؤّرخ   ٢٠٠٤ لسنة   ٧٣رقم  

  .جرمية جديدة ضمن اجمللّة اجلزائّية تتعلّق بزجر التحّرش اجلنسي
كـلّ إمعـان يف     " ثالثا من اجمللة اجلزائية التحّرش اجلنسي بأّنه         ٢٢٦وعّرف الفصل     -١٧٨

مضايقة الغري بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأهنا أن تنال من كرامته أو ختدش حياءه           
الستجابة لرغباته أو رغبات غريه اجلنسية أو مبمارسة ضغوط عليه من      وذلك بغاية محله على ا    

  ". شأهنا إضعاف إرادته على التصّدي لتلك الرغبات
ويعاقب مرتكب التحرش اجلنسي بالسجن ملدة عام وخبطية قـدرها ألـف دينـار             -١٧٩

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت جرمية التحرش اجلنسي ضد طفل أو غريه مـن األشـخاص               
  .تهدفني بصفة خاصة بسبب قصور ذهين أو بدين يعوق تصديهم للجايناملس
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 ٢٧السؤال رقم     
يرجى ذكر ما إذا كانت هناك أي شروط تقيد على أساس اإلعاقـة حقـوق                   

األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت أو الترشح لالنتخابـات أو االلتحـاق            
ا كانت هناك أي قيود وإذ. بالوظيفة العمومية على قدم املساواة مع سائر الناس      

من هذا القبيل، بطرق منها احلرمان من األهلية القانونية أو تقييدها، يرجى بيان     
ويرجى توضيح ما إذا كان القانون ينص       . طبيعة تلك القيود واإلطار التنفيذي    

ويرجى تقدمي املزيد من املعلومات يف ما يتعلـق         . على املساعدة على االنتخاب   
     ي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة العامة والـسياسية،        بضمان حق األشخاص ذو   

  ال سيما حق األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية والنفسية والعقلية يف التصويت
 من الدستور مبدأ املساواة بني املواطنني يف الواجبات واحلقـوق،           ٦يضمن الفصل     -١٨٠

االلتحـاق  نتخابـات و  ألشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت والترشح لال      وتتجلى مساواة ا  
  :بالوظيفة العمومية على النحو التايل

  حق االنتخاب والترشح لالنتخاب     
يضمن الدستور لكل مواطن حق االنتخاب والترشح لالنتخابات ويتم ممارسة هـذا         -١٨١

نتخابية وذلك علـى    احلق الدستوري وفق الشروط املنصوص عليها ضمن الدستور واجمللة اال         
  :النحو التايل

 لشروط العامة ملمارسة حق االنتخاب والترشح لالنتخاباتا    

  حق االنتخاب    
حق االنتخاب مضمون لكل مواطن يتمتع باجلنسية التونسية منذ مخسة أعوام، وبلغ              -١٨٢

من العمر مثانية عشرة سنة كاملة ويتمتع حبقوقه املدنية والسياسية ومل تشمله أية صورة مـن                
 .صور احلرمان

  لالنتخابحق الترشح     
إن الترشح لالنتخاب هو حق لكل ناخب ولد ألب تونسي أو ألم تونسية وبلغ من                 -١٨٣

 سـنة بالنـسبة     ٤٠ سنة كاملة بالنسبة لالنتخابات جمللس النـواب و        ٢٣العمر على األقل    
  .النتخابات جملس املستشارين

  ذوي اإلعاقة صالشروط اخلاصة ملمارسة حق االنتخاب والترشح لالنتخاب من قبل األشخا    
ختتلف ممارسة حق االنتخاب والترشح لالنتخاب بالنـسبة إىل األشـخاص ذوي              -١٨٤

  :اإلعاقة وفقا لطبيعة اإلعاقة
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  اإلعاقة اجلسدية    
ميارس الشخص املعوق جسديا حقه سواء يف االنتخاب أو الترشح لالنتخابات دون              -١٨٥

مل إلعاقة جسدية متنعه من القيام بنفسه       وتيسريا للشخص احلا  . متييز بينه وبني بقية املواطنني    
 من اجمللة االنتخابية حق االستعانة بناخـب        ٤٩مبختلف عمليات التصويت خيول له الفصل       

  .خيتاره هو بنفسه من غري املترشحني ملساعدته على ممارسة حقه االنتخايب

  اإلعاقة الذهنية    
ي يف التحجري أو املـودع      يعترب الشخص املعوق ذهنيا الصادر يف شأنه حكم قضائ          -١٨٦

باملؤسسات االستشفائية املختصة بسبب العته، يف وضعية ال تسمح له مبمارسة حق االنتخاب 
  . من اجمللة االنتخابية٣أو الترشح لالنتخاب وفق أحكام الفصل 

  حق االلتحاق بالوظيفة العمومية    
       /ل كـانون األو   ١٢ املـؤرخ    ١١٢-٨٣ من القـانون رقـم       ١١كرس الفصل     -١٨٧

 املتعلق بالنظام العام ألعوان الوظيفة العمومية واجلماعات احمللية واملؤسسات          ١٩٨٣ديسمرب  
    العمومية ذات الصبغة اإلدارية مبدأ عدم التمييز بني اجلنسني وبني األشخاص عنـد تطبيـق               

  .هذا القانون
 ١٥خ   املـؤر  ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣ من القانون التوجيهي رقم      ٢٦كما نص الفصل      -١٨٨
 يف حرمـان مـواطن مـن        ال ميكن أن تكون اإلعاقة سبباً     " على أنه    ٢٠٠٥أغسطس  /آب

. احلصول على شغل يف القطاع العام أو اخلاص إذا توفرت لديه املؤهالت املالئمة للقيام بـه               
  ".وتعمل الدولة على وضع اخلطط والسياسات للنهوض بتشغيل األشخاص املعوقني

 من القـانون   ٢٩املعوقني يف احلياة العملية، توىل الفصل       ولضمان إدماج األشخاص      -١٨٩
 يف املائة من االنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية لفائدة         ١ ختصيص نسبة    ٨٣التوجيهي رقم   

 ٢٤ بتـاريخ  ٢٠وقد تدعم هذا املبدأ بصدور منشور الوزير األول رقم    .األشخاص املعوقني 
  .وقني حول تشغيل األشخاص املع٢٠٠٦مايو /أيار

 خالل الفترة املمتدة  معوقا٥٦٣ًوقد بلغ عدد األشخاص املنتدبني بالوظيفة العمومية          -١٩٠
  .٢٠١٠ تشغيلهم يف سنة  شخص مربجما١٦٤ً، إضافة إىل ٢٠٠٩-٢٠٠٦بني سنة 
 السنوية يف الوظيفة العموميـة،  ت يف املائة من االنتدابا    ١وإىل جانب ختصيص نسبة       -١٩١

دية خيضع الشخص املعوق إىل نفس شروط االنتداب طبقا ملا ورد بالنظام            ففي االنتدابات العا  
األساسي ألعوان الوظيفة العمومية واألنظمة اخلاصة مثل الفنيني السامني للصحة العموميـة            

أما الذين جتاوزوا السن القانونية فإن انتداهبم خيضع للموافقـة          . والعملة الوقتيني أو املتعاقدين   
  . رة األوىلاملسبقة من الوزا
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  ٢٨السؤال رقم     
مبا يـشمل حتلـيال للمنظـور    (يرجى تقدمي معلومات عن معايري مجع البيانات        

واإلطار القانوين الناظم جلمع البيانات الشخصية وصوهنا مبـا فيهـا          ) اجلنساين
تلك املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة ويرجى بيان ما إذا كانـت املعلومـات             

األشخاص ذوي اإلعاقة، حتال إىل وزارات ومصاحل أخرى        اإلحصائية املتعلقة ب  
ويف هذا الصدد بيان كيفيـة كفالـة حـق           .لضمان تقاطع السياسات العامة   

  ٢٢األشخاص ذوي اإلعاقة باخلصوصية مبوجب املادة 
تولت تونس حتديد اإلطار القانوين املعتمد جلمع البيانات الشخصية وإرساء منظومة             -١٩٢

  : النحو التايلوطنية لإلحصاء على

   املعطيات الّشخصّية جلمعاإلطار القانوين    
يتضمن اإلطار القانوين قواعد عامة جلمع املعطيات الشخصية للمواطنني، وقواعـد             -١٩٣

  .خاصة جلمع املعطيات الشخصية لألشخاص املعوقني

  للمواطنني املعطيات الّشخصّية جلمعاإلطار القانوين العام    

 النصوص القانونية    

 ؛بدأ محاية املعطيات الّشخصّيةاملكرس مل من الدستور ٩الفصل  •

حبماية املتعلق   ٢٠٠٤يوليه  /متوز ٢٧ املؤّرخ   ٢٠٠٤لسنة   ٦٣رقم  القانون األساسي    •
 ؛املعطيات الّشخصّية

املتعلـق   ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧ املؤّرخ   ٢٠٠٧لسنة   ٣٠٠٣رقم  األمر   •
  ؛ة املعطيات الّشخصّيةبضبط طرق سري اهليئة الوطنية حلماي

املتعلـق   ٢٠٠٧نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٢٧ املؤّرخ   ٢٠٠٧لسنة   ٣٠٠٤رقم  األمر   •
 .بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص ملعاجلة املعطيات الّشخصّية

 النظام القانوين حلماية املعطيات الّشخصّية    

املتعلق  ٢٠٠٤ يوليه/زمتو ٢٧ املؤّرخ   ٢٠٠٤لسنة   ٦٣ رقم   القانون األساسي توىل    -١٩٤
الشخصية ختلف املتداخلني يف عملّية معاجلة املعطيات       مبتعريف  الحبماية املعطيات الّشخصّية    

املسؤول عن املعاجلة واملناول عند االقتضاء واملعين باألمر أي الشخص الذي تكون : الذين هم
 .معطياته موضوع معاجلة
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مايـة احليـاة    العام حل وّجه  ـّتلقا ل  طب م حقوق وواجبات كل واحد منه     كما حدد   -١٩٥
اخلاّصة، فإنّ هذه التفرقة تضع على كاهل الشخص الذي يقوم مبعاجلة املعطيات الّشخـصّية              

 .واجبات ومتنح يف املقابل حقوقا للشخص الذي تكون معطياته موضوع معاجلة

ـ       عندعقوبات جزائّية   هذا القانون    ووضع  -١٩٦ ة  عدم احترام الشخص الذي يقوم مبعاجل
بالسجن ملّدة تتراوح من شهر إىل      جزائية   وذلك بتسليط عقوبة  املعطيات الّشخصّية لواجباته    

، عالوة على   يتراوح مقدارها من ألف إىل مخسة آالف دينار        خطية مالية    أو/مخس سنوات و  
ـّف بالـّسهر علـى      ك  اهليئة الوطنية حلماية املعطيات الشخصية     إحداث  هيكل مستقلّ مكل
 .للمواطننياحلياة اخلاّصة  القانون و املعطيات الّشخصّية يف إطار احترام معاجلةاحترام

  أصناف املعطيات الشخصية    
 الّشخصّية، النـوع األول  نوعني من املعطيات بني ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٧مييز قانون     -١٩٧

ا كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكله      يتعلق باملعطيات الشخصية العادية اليت تتمثل يف        
للّتعريف بطريقة مباشرة أو غري مباشـرة باسـتثناء           أو قابالً   معّرفاً  طبيعّياً واليت جتعل شخصاً  

ـّصلة باحلياة العامة أو     أما املعطيات الشخصية احلساسة    . املعتربة كذلك قانونا   املعلومات املت
الدينيـة أو    تتعلّق بصفة مباشرة أو غري مباشرة باألصول العرقية أو اجلينية أو باملعتقـدات            ف

 .باألفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو بالصحة

  شروط معاجلة املعطيات الشخصية    
عمليات مجع معطيـات    عّرف القانون السالف الذكر معاجلة املعطيات الشخصية ب         -١٩٨
و استعماهلا أو إرساهلا أ ة أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغيريها أو استغالهلا أو     شخصّي

العمليات املتعلقـة باسـتغالل    توزيعها أو نشرها أو إتالفها أو االطالع عليها وكذلك مجيع   
  .بالربط البيين قواعد البيانات أو الفهارس أو السجالت أو البطاقات أو

  :وختضع معاجلة املعطيات الشخصية إىل الشروط التالية  -١٩٩
ضمان أمان املعطيـات    الل  من خ  املعاجلة   نعواجب السالمة احملمول على املسؤول       •

 ؛ هباومنع الغري من اإلضرار

مجيع االحتياطـات  اختاذ من خالل  املعاجلة ن على املسؤول ع  ة احملمول واجب السّريّ  •
 ؛الّشخصّية الالّزمة ملنع األشخاص غري املأذون هلم من النفاذ إىل املعطيات

 األشخاص املعنيني    إعالم من خالل  املعاجلة   ناملسؤول ع م احملمول على    واجب اإلعال  •
أهـداف املعاجلـة    ب بنوع املعطيات الّشخصّية املراد معاجلتها و       وكتابياً باألمر مسبقاً 

قهم يف حبقهم يف الرجوع يف املوافقة يف أي وقت وحب معطياهتم والنفاذ إىل قهم يفحبو
 ؛هاالبالد اليت يعتزم املسؤول عن املعاجلة نقلباالعتراض على معاجلة معطياهتم و



CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1 

49 GE.11-41559 

احلصول على موافقـة     احملمولة على املسؤول عن املعاجلة من خالل          املسبقة ةوافقامل •
 موافقة  يشترط معطياته، وللحماية فيما خيّص معاجلة     املعين باألمر الصرحية والكتابية   

  ؛ولّيه وقاضي األسرة
لشخص املعين باألمر يف االطالع على مجيع املعطيات الّشخصّية اخلاصة          لالنفاذ  حق   •

ـّق هبا   وإبال به طلـب  وحق  . املعطياتتلك  احلصول على نسخة من     ، و غه مبا يتعل
عليها  إصالحها أو إمتامها أو تعديلها أو حتيينها أو تغيريها أو توضيحها أو التشطيب            

  ؛إذا كانت غري صحيحة أو غامضة أو كانت معاجلتها ممنوعة
 يف كل وقـت     ةخصّيلشخص املعين باألمر على معاجلة معطياته الشّ       ل حق االعتراض  •

ـّق     ما عدا يف حـاالت املعاجلـة الـيت       به   وألسباب وجيهة ومشروعة وجّدية تتعل
  .يقتضيها القانون أو طبيعة االلتزام

 اإلجراءات املسبقة جلمع املعطيات الّشخصّية    

ال ميكن القيام بعملية مجع املعطيات الّشخصّية إالّ بعد إيداع تصريح مسبق لـدى                -٢٠٠
حلماية املعطيات الّشخصّية أو بعد احلصول على ترخيص من هـذه األخـرية             اهليئة الوطنّية   

املبدأ هو التصريح والترخيص     و .وذلك حسب طبيعة املعطيات الّشخصّية املعنية بعملية اجلمع       
  :الّتاليةجيب احلصول على ترخيص من اهليئة يف احلاالت  .يبقى استثناء

 ؛استعمال وسائل املراقبة البصرّية •

 ؛عطيات الّشخصّية إىل الغري دون املوافقة الصرحية للمعين باألمرإحالة امل •

 ؛نقل املعطيات الّشخصّية إىل اخلارج •

بالّصّحة إىل أشخاص أو مؤّسسات تقوم بالبحث       املتعلقة  إحالة املعطيات الّشخصّية     •
  ؛العلمي يف جمال الّصّحة

الدينية أو باألفكار    ملعتقداتمعاجلة املعطيات املتعلّقة باألصول العرقية أو اجلينية أو با         •
 .السياسية أو الفلسفية أو النقابية

 باألشخاص املعاقنياملتعلقة  املعطيات الّشخصّية اخلاص جبمعاإلطار القانوين     

 باألشخاص املعاقنياملتعلقة حتديد صنف املعطيات الّشخصّية     

أهنا تتعلـق  احلّساسة مبا باألشخاص املعاقني ضمن املعطيات املتعلقة تندرج املعطيات    -٢٠١
  :ومتنع معاجلة املعطيات احلّساسة يف ما عدا احلاالت الّتالية. بالّصّحة

 ؛رللمعين باألموالكتابّية رحية ّصالوافقة املباملعاجلة ت  متّإذا •

 ؛أصبحت تلك املعطيات تكتسي صبغة عامةإذا  •
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 ؛التارخيّية أو العلمّية معاجلتها ضرورية خلدمة األغراضذا كانت  •

  .للشخص املعين باألمر  احليوّيةحلماية املصاحلإذا كانت املعاجلة ضرورّية  •

 بالّصّحةاملتعلقة   املعطيات الّشخصّيةةالنظام القانوين ملعاجل    

بقسم خاص من القانون األساسي     بالصحة   املتعلّقة   املعطيات الّشخصّية أفرد املشّرع     -٢٠٢
ضـمن املعطيـات    صية املتعلقة بالـصحة     الشخاملعطيات  ، وتندرج   ٢٠٠٤لسنة   ٦٣رقم  

إىل واجـب احلـصول علـى       املتعلقة بالصحة،   احلّساسة وختضع معاجلتها ما عدا املعطيات       
  . ترخيص مسبق من اهليئة

اليت حبوزة األطباء أو األشـخاص   الشخصية املتعلقة بالصحة    املعطيات  غري أنّ إحالة      -٢٠٣
بناء على طلب صادر عنها تستوجب الصحة ال أو املؤّسسات اليت تقوم بالبحث العلمي يف جم

وميكن للهيئة أن حتّدد االحتياطات واإلجراءات الواجـب        . احلصول على ترخيص من اهليئة    
ـّخاذها لضمان محاية     ـ  كما ميكنها   الشخصية املتعلقة بالصحة    املعطيات  ات      ر نـشر   أن حتّج

  .املعطياتهذه 

 الشخصية املتعلقة بالصحة عطيات  املةاألشخاص املسموح هلم القيام مبعاجل    

طبـاء أو أشـخاص   إالّ من قبل أبالصحة معاجلة املعطيات الشخصية املتعلقة    تتّم  ال    -٢٠٤
وللقيام مبعاجلة املعطيات اجلينّية، . حبكم مهامهم إىل واجب احملافظة على السر املهين خاضعني

 الّشخـصّية بينمـا، ملعاجلـة       جيب احلصول على ترخيص من اهليئة الوطنّية حلماية املعطيات        
  .يكفي إيداع تصريح مسبق لدى اهليئة املذكورةالشخصية املتعلقة بالصحة، املعطيات 

     يجـب  والبحـث العلمـي، ف    الشخصية املتعلقة بالصحة     تأما بالنسبة إىل املعطيا     -٢٠٥
حث العلمـي   مسحت مقتضيات الب   اللة على هوية املعين باألمر كلما     ا من شأنه الدّ    ممّ هادريجت

ب تسجيل املعطيات اليت تدل على وضعية شخص طبيعي معـّرف أو قابـل              كما جي . بذلك
ـ        للتعريف بصفة  خص إال إذا كانـت     ة بالـشّ  منفصلة وال يقع جتميعها مع املعطيات اخلاّص

  .للبحثضرورية 
 جيوز نشر املعطيات الشخصية الواقع معاجلتها يف إطـار          الفإنه  إضافة إىل ما سبق،       -٢٠٦

املعين باألمر أو ورثته أو وليه على ذلك صراحة بأي وسيلة تترك  بحث العلمي إال إذا وافقال
  . لتقدمي نتائج البحثكان ذلك ضرورياً  أو إذا كتابياًأثراً

  الشخصية املتعلقة بالصحة املعطيات إحالة     
ـ        الشخصية املتعلقة بالصحة     املعطيات   ةإحال ختضع  -٢٠٧ ل اليت تـتّم معاجلتـها مـن قب

املوافقـة  احلصول علـى   إىل اخلاصة أو األشخاص تعموميني أو من قبل الذوااألشخاص ال
  .باألمرللمعين والكتابّية الصرحية 
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ة عند  خصّيالّش  يف إحالة املعطيات   ميكن للهيئة أن متنح ترخيصاً    وأقّر القانون استثناء      -٢٠٨
ة أو إذا   إلحالة حتقيق ملصلحته احليويّ   يف ا  ة والصرحية إذا كان   عدم موافقة املعين باألمر الكتابيّ    

ودراسات تارخيية أو علمية أو ضرورية لتنفيذ اتفاق         كانت املعطيات ضرورية إلجراء حبوث    
 . فيهيكون املعين باألمر طرفاً

سات تقوم  إىل أشخاص أو مؤسّ    الشخصية املتعلقة بالصحة  املعطيات  كما أن إحالة      -٢٠٩
  املعطيـات  الـذين حبـوزهتم تلـك     ألطباء  كنة من قبل ا    مم ةّحبالبحث العلمي يف جمال الصّ    

د عند  ميكن للهيئة أن حتدّ   و. ويف هذه احلالة جيب احلصول على ترخيص من اهليئة        . الشخصية
 الحتياطات واإلجراءات الواجب اختاذها لضمان محاية املعطيات الشخصية       اإسناد الترخيص   
  .املتعلقة بالصحة

جيـب   يف إطار البحث العلمـي،       صية املتعلقة بالصحة  الشخوعند معاجلة املعطيات      -٢١٠
ـّه ال     ، كان ذلك ممكناً    هوية املعين باألمر كلما    إخفاء وز استعمال   جي  وعالوة على ذلك، فإن

  . ألهداف البحث العلميهذه املعطيات إالّ

  الشخصية املتعلقة بالصحةاملعطيات نشر     
 نـشر املعطيـات     قبللمعين باألمر    ل ة الصرحية والكتابّية  وافقجيب احلصول على امل     -٢١١

ـ    إذا    إال الواقع معاجلتها يف إطار البحث العلمـي       الشخصية املتعلقة بالصحة   ك ـكـان ذل
  .النتائج قة بأحداث أو ظواهر قائمة زمن تقدميـّ لتقدمي نتائج البحث املتعلضرورياً

  إىل اخلارجالشخصية املتعلقة بالصحةاملعطيات نقل     

لى ترخيص من اهليئة الوطنية حلماية املعطيات الّشخصّية قبـل نقـل            جيب احلصول ع    -٢١٢
ـّع اهليئة بسلطة تقدير امل    .  إىل اخلارج  الشخصية املتعلقة بالصحة  املعطيات   الئم املستوى  وتتمت
مـن   ٥١الفـصل    (الشخصية املتعلقة بالصحة   املعطيات البالد اليت ستحال إليها    ب من احلماية 

  .)٢٠٠٤سنة  ل٦٣القانون األساسي رقم 

 الشخصية املتعلقة بالصحة املعطيات ةمّدة معاجل    

قيق الغرض الذي أجريت     مبجّرد حت  الشخصية املتعلقة بالصحة  جيب إعدام املعطيات      -٢١٣
 معاجلتها، وتراقب اهليئة الوطنية حلماية املعطيات الشخصية عملّية إعدام املعطيـات            من أجله 

  . تعينه اهليئةبريذلك حمضر بواسطة عدل منفذ وحبضور خر يف وحيّر الشخصية املتعلقة بالصحة

 العمومينية لإلحالة على األشخاص احملالة أو املعّدبالّصّحة املتعلقة الّشخصّية إعدام املعطيات     

العموميني ة احملالة أو املعدة لإلحالة على األشخاص خصّيال ميكن إعدام املعطيات الشّ      -٢١٤
على موافقة اهليئة الوطنيـة   أخذ رأي هؤالء األشخاص واحلصولأو التشطيب عليها إال بعد 

  .الشخصيةحلماية املعطيات 
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 يت حبوزة مؤّسسات الّصّحةال الشخصية املتعلقة بالصحةإعدام املعطيات     

 حـال د حلفظهـا أو يف     انتهاء األجل احملـدّ    ة مبجرد خصّيجيب إعدام املعطيات الشّ     -٢١٥
  .إداريذلك حمضر حيرر يف هدف املعاجلة وق ـّحتق

  املنظومة اإلحصائية    
، ١٩٩٩ لـسنة  ٣٢توجد منظومة وطنية إحصائية مت إرساؤها مبقتضى القانون رقم       -٢١٦

  :وتتمثل مكوناهتا من اهلياكل التالية
 ؛اجمللس الوطين لإلحصاء •

 ؛املعهد الوطين لإلحصاء •

 ؛اهلياكل اإلحصائية العمومية املختصة األخرى •

 .إلحصاءمؤسسات التدريب يف ا •

ويعد املعهد الوطين لإلحصاء اهليكل التنفيذي املركزي للمنظومة الوطنية لإلحـصاء            -٢١٧
  .وهو مكلف بالتنسيق الفين لألنشطة اإلحصائية

وتتمثل املهام األساسية للمعهد يف جتميع املعلومة اإلحصائية ومعاجلتـها وحتليلـها              -٢١٨
كما يتوىل تنظيم   . العمومية املختصة األخرى  ونشرها وذلك بالتنسيق مع اهلياكل اإلحصائية       

التوثيق اإلحصائي الوطين املتعلق بالنشاط التنموي وبتجميع املعطيات املنتجة مـن طـرف             
ويقوم املعهد يف هذا اإلطار بإعداد دليل سنوي        . خمتلف مكونات املنظومة الوطنية لإلحصاء    

  .وطين لإلحصاء هباحول خمتلف األنشطة اإلحصائية اليت يتم إعالم اجمللس ال
  :وتعتمد هذه املنظومة الوطنية اإلحصائية مجلة من املعايري تتمثل يف  -٢١٩
 ؛السّر اإلحصائي •

 ؛إلزامية اإلجابة على االستمارات اإلحصائية •

 ؛الشفافية •

 ؛احترام دورية اإلحصاء وآجال نشرها •

  .التوافق مع الطرق واملصطلحات العاملية املستعملة يف اجملال اإلحصائي •
وفيما يتعلّق باإلطار القانوين املنظم جلمع البيانات الشخصية وحوهلا مبا يف ذلك تلك            -٢٢٠

 ١٣ املـؤرخ يف  ١٩٩٩ لـسنة  ٣٢املتعلقة باألشخاص املعوقني فيتمثل يف القـانون رقـم        
 املتعلق باملنظومة الوطنية لإلحصاء والذي يكفل يف فصله اخلامس سرية           ١٩٩٩أبريل  /نيسان

أنـه   حصائية املتحّصل عليها يف إطار املسوحات اإلحصائية حيث نّص علـى          املعلومات اإل 
يتمثل السر اإلحصائي يف عدم الكشف من قبل املصلحة اليت متتلك املعلومة عن املعطيـات               "
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 من هذا القانون ١٧الشخصية املضمنة باستمارات املسوحات اإلحصائية املشار إليها بالفصل 
داء من تاريخ اجناز التعـدادات أو املـسوحات أو خمتلـف            وذلك قبل مرور ستني سنة ابت     
  .العمليات اإلحصائية األخرى

وال ميكن استعمال املعلومات الشخصية ذات الصبغة االقتصادية أو املالية املدونـة               -٢٢١
باستمارات املسوحات اإلحصائية لغايات ذات عالقة باملراقبـة اجلبائيـة أو االقتـصادية أو       

نطبق على املصاحل اإلحصائية اليت متتلك هذا النوع من املعلومات اإلجراءات           االجتماعية وال ت  
      ويف كـل احلـاالت     . القانونية املتعلقة حبق االطالع على املعطيات املخولة للمصاحل اجلبائية        

ال ميكن استعمال املعطيات الشخصية إال ألغراض إحصائية وأعـوان اإلحـصاء مطـالبون            
  . باحترام السر املهين

وإضافة إىل املسوحات اليت يقوم هبا املعهد الوطين لإلحصاء، قامت وزارة الـشؤون          -٢٢٢
 مبسح وطـين    ٢٠٠٣مارس  / وآذار ٢٠٠٢مارس  /االجتماعية خالل الفترة املمتدة بني آذار     

للمعوقني مكّن من التعرف على هذه الفئة وحاجياهتا وخصوصياهتا وذلك لترشيد الـربامج             
  .فائدهتاواألنشطة املوجهة ل

وقد متّ تعّهد هذه املعطيات بالتحيني من خالل نتائج التطبيقة اإلعالميـة اخلاصـة                -٢٢٣
باألشخاص املعوقني اليت حتتوي على مؤشرات دميغرافية واجتماعية واقتصادية يتم جتميعها من         

 عن طريق   قبل األخصائيني االجتماعيني يف إطار زيارات ميدانية إىل املعنيني يتم توثيق جمرياهتا           
  .حبوث وتقارير اجتماعية

وتعترب البيانات الشخصّية اليت متّ مجعها يف إطار هذه الزيارات امليدانية مـن قبيـل                 -٢٢٤
ويتم انتقاء البيانات املتعلقة    . املعلومات السرية تبعا مليثاق أخالقيات مهنة اخلدمة االجتماعية       

 جمال رعايـة األشـخاص املعـوقني        باألشخاص املعاقني اليت حتال من وزارة اإلشراف على       
والنهوض هبم ومحايتهم إىل وزارات ومصاحل أخرى عند الطلب، حسب اختصاص كل منها             

مثال حتال املعطيات املتعلقة باملستوى التعليمي والتدرييب لألشـخاص املعـوقني إىل وزارة             (
  ).التدريب املهين والتشغيل

   ٢٩السؤال رقم     
شخاص ذوو اإلعاقة كافة وبال اسـتثناء يتمتعـون   يرجى تأكيد ما إذا كان األ         

بتغطية التأمني الصحي ويرجى ذكر عدد ونسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين           
  صندوق اجتماعي) ب(الدولة أو ) أ(يتكفل بتأمينهم الصحي 

إن املبدأ يف جمال التغطية بالتأمني الصحي بالنسبة لألشخاص املعاقني يتمثل يف إقـرار                -٢٢٥
.  أو أويل األمر منهم أو غري مضمونني اجتماعيا         عالجهم سواء كانوا مضمونني اجتماعياً     جمانية

  :  موزعني على النحو التايل معوقاً شخصا١٥٠٣٤٩ًويبلغ عدد املنتفعني بالتأمني الصحي 
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 يف املائة من    ٦٥,٥ شخص معّوق مبا ميثل      ١٠٠١١٢: تكفل الدولة بالتأمني الصحي    •
 ؛جمموع األشخاص املعوقني

 شـخص   ٥٠٢٣٧: تكفل الصندوق الوطين للتأمني على املرض بالتأمني الـصحي         •
 . يف املائة من جمموع األشخاص املعوقني٣٣,٤معوق أي ما ميثل 

  ٣٠السؤال رقم     
يرجى تقدمي تفاصيل عن اخلطوات املتخذة لضمان استيفاء اهليئة العليا حلقوق               

 يف املبـادئ املتعلقـة مبركـز        اإلنسان واحلريات األساسية املتطلبات الواردة    
ويرجـى  ). مبادئ باريس (املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

      ذكر دور اجمللس األعلى لرعاية األشخاص املعـوقني واختـصاصاته احملـددة            
  فيما يتصل حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

نسان واحلرّيات األساسـّية هبـدف      املراحل واملسار املّتبع من قبل اهليئة العليا حلقوق اإل            
  مبادئ باريس   مع مقتضياتاالنسجام

     أحكام القـانون    مبوجب  حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية    أصبحت اهليئة العليا    -٢٢٦
 املتعلّق باهليئة العليا حلقوق اإلنـسان واحلرّيـات        ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٦ املؤّرخ   ٣٧رقم  

هتدف إىل الّنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها وترسيخ قيمها        تقلة  مس مؤّسسة وطنّية    ،األساسّية
  .ونشر ثقافتها واإلسهام يف ضمان ممارستها

مبادئ " املسار املتواصل اهلادف إىل مطابقة صالحّيات اهليئة العليا مع            هذا  ُتّوج دوق  -٢٢٧
ـ     املتعلق ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٩ بصدور األمر املؤّرخ     "باريس يم اهليئـة   باملصادقة على تنظ

  .وطرق تسيريها والتصّرف فيها
  هبـا  وقواعد تنظـيم خاّصـة    قانونياً   استقالالً اهليئة العليا    ٢٠٠٨لقد منح قانون    و  -٢٢٨

 اسـتقالالً كما منحها   .  يف مستوى ميزانّيتها من حيث اإلعداد والتصّرف واملراقبة        واستقالالً
  .اًولوجستياً  وإدارياًوظيفي
، أصبح للهيئة العليا والية موّسـعة وواضـحة يف مـستوى            ٢٠٠٨ لقانون   اًوطبق  -٢٢٩

األحكام القانونّية اليت حتّدد باخلصوص تركيبة أعضائها وجمال مـشموالهتا ومتكينـها مـن              
  :من خاللالصالحّيات التالّية املّتصلة بالّنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها 

ة التعّهد التلقـائي بأّيـة      إبداء الرأي فيما يستشريها فيه رئيس اجلمهورّية مع إمكانيّ         •
مسألة تتعلّق بدعم حقوق اإلنسان واحلريات األساسّية ومحايتها، ولفت االنتباه إىل           

  ؛حاالت انتهاك حقوق اإلنسان
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تقدمي االقتراحات لرئيس اجلمهورّية الكفيلة بدعم حقـوق اإلنـسان واحلريـات             •
 تتعلّق بضمان مطابقة    األساسّية على الصعيدين الوطين والدويل مبا يف ذلك تلك اليت         

التشريع واملمارسات ملقتضيات الصكوك الدولّية واإلقليمّية املتعلّقة حبقوق اإلنـسان          
  ؛واحلريات األساسّية أو مالءمتها له

قبول العرائض والّشكايات حول املسائل ذات الصلة حبقوق اإلنـسان واحلريـات             •
صحاهبا وإحالتها إىل أّية سـلطة  األساسّية والنظر فيها واالستماع عند االقتضاء إىل أ   

أخرى خمتّصة للتعّهد وإعالم أصحاب العرائض والّشكايات بسبل االنتصاف املتاحة          
   .هلم وترفع تقارير يف شأهنا إىل رئيس اجلمهورّية

ـ ،أيضامكلّفة  اهليئة العليا   كما أنّ     -٢٣٠ ، ٢٠٠٨ من قـانون     ٣تضى أحكام الفصل    مق ب
  :باملهام التالّية

  ؛حوث والدراسات يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسّيةإجناز الب •
 عن هيئات وجلان األمم املتحدة وعن اهليئات        والتوصيات الصادرة متابعة املالحظات    •

واملؤسسات اإلقليمّية لدى مناقشة تقارير تونس اليت يتّم رفعها هلا وتقدمي مقترحات            
  ؛لالستفادة منها

ارير اليت تقّدمها تونس هليئات وجلان األمم املّتحـدة         املسامهة يف إعداد مشاريع الّتق     •
  ؛وكذلك إىل اهليئات واملؤسسات اإلقليمّية وإبداء الرأي يف هذا الشأن

املسامهة يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسّية وذلك عرب تنظيم الندوات             •
 حول املسائل املتعلّقة    اجلهوّية والوطنّية والدولّية وتوزيع املطبوعات وتقدمي احملاضرات      

  ؛حبقوق اإلنسان واحلرّيات األساسّية
املسامهة يف إعداد اخلطط والربامج املتعلّقة بالتربية على حقوق اإلنسان واملشاركة يف             •

  .تنفيذ اخلطط الوطنّية
حلقوق اإلنـسان واحلريـات      اهليئة العليا وفيما خيّص التعاون الدويل، فإّنه من مهام          -٢٣١

   :األساسية
التعاون، يف حدود مهامها، مع مؤسـسات األمـم املتحـدة ذات االختـصاص               •

  ؛واملؤسسات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف الدول األخرى
التعاون مع جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان واإلسـهام             •

لمؤّسسات الوطنية حلقوق   الناجع يف أعماهلا وكذلك مع سائر اجملموعات اإلقليمية ل        
  ؛اإلنسان

املشاركة يف االجتماعات اليت يتّم تنظيمها من قبل املؤسسات الوطنيـة أو الدولّيـة          •
  .حلقوق اإلنسان
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 حلقوق اإلنسان واحلرّيات األساسّية فيما خيّص       للهيئة العليا األدوار واملشموالت اخلصوصّية        
  املعاقنيحقوق األشخاص 

 وطنّيـة لرصـد     حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية بدور آلية     ليا  اهليئة الع تضطلع    -٢٣٢
 تطبيقاً، وذلك   األشخاص ذوي اإلعاقة اليت صادقت عليها تونس      حقوق   اتفاقيةومتابعة تنفيذ   

صد علـى الـصعيد      الذي ينّص يف باب التنفيذ والر      االتفاقية من هذه    ٣٣ ملقتضيات الفصل 
  : الوطين على ما يلي

 لُنظُِمها القانونّية واإلدارّية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيني         اًاف، وفق تقوم الدول األطر  "
أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، مبا يف ذلك آلّية مستقلّة واحدة أو أكثر،               

وتأخـذ الـدول    .  ومحايتها ورصد تنفيذها   االتفاقية، لتعزيز هذه    االقتضاءحسب  
 مثل هذه اآللّية، املبادئ املتعلّقة مبركـز        ، عند تعيني أو إنشاء    االعتباراألطراف بعني   

  ."وطرق عمل املؤّسسات الوطنّية املعنّية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
 اجتماعـاً العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        عقدت اهليئة    هذا اإلطار ويف    -٢٣٣

  :قني وهيوملع، حضرته أهّم اجلمعّيات املهتّمة با٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٧مبقّرها يوم 
 ؛الوطين للمكفوفنياالحتاد  •

  ؛التونسي إلعانة املتخلّفني ذهنّياًاالحتاد  •
  ؛مجعّية رعاية فاقدي السمع •
  ؛اجلمعّية التونسّية ملساعدة الصّم •
  ؛مجعّية صوت األصّم التونسّية •
  ؛اجلمعّية العاّمة للقاصرين عن احلركة العضوّية •
 ؛اجلمعّية التونسّية ملرضى العضالت •

ّية التونسّية ألولياء األطفال املعوقني ذهنّيا من الصنف العميق ومتعّددي اإلعاقة           اجلمع •
  ".املالئكة"

  : باخلصوص ما يلياالجتماعوقد متّ يف هذا   -٢٣٤
اتفاقيـة  إعالم اجلمعّيات احلاضرة بوظيفة اهليئة كآلّية وطنّية لرصد ومتابعة تنفيـذ             •

  ؛ األشخاص ذوي اإلعاقةحقوق
  .اغل هذه اجلمعّيات والتعّرف على اقتراحاهتا وتطلّعاهتااالستماع إىل مش •
  :تالّية الاالقتراحات كما مكّن االجتماع من بلورة  -٢٣٥
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البـصرّية والـسمعّية والعـضلّية      (تكوين جلنة متابعة ممثّلة لكافة أصناف اإلعاقات         •
  ؛)خل إوالذهنّية وتعّدد اإلعاقة،

 هبا من قبل جلنـة  لالهتماماملعاقني   موضوعات خصوصّية ذات أولوّية خاّصة ب      حتديد •
  ؛املتابعة سالفة الذكر

 األمم املّتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورصد مـدى          التفاقيةسة  راالقيام بد  •
  ؛تقّدم تونس يف تطبيقها

 األمم املّتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بالتعاون مع األطـراف           اتفاقية نشر •
  ؛اجلمعّيات واألطراف ذات العالقةاملعنّية، يف كُتّيب يوّزع على 

 مرصد وطين يتضّمن بنك معطيات حول اإلعاقة واملعاقني واجلمعّيـات ذات            بعث •
  ؛العالقة يف تونس

  ؛العمل لدى اجلهات املسؤولة على اعتماد لغة اإلشارات وتدريسها باجلامعة •
تدريب سلك املتـرمجني اخلاّصـني باملعـاقني        حول  حتسيس اجلهات مرجع الّنظر      •

  ؛واجتماعياً  وقانونّياًاالعتراف هبذا السلك علمّياًو
  ؛تدريب إطارات خمتّصة لتعليم لغة اإلشارات والعمل يف مجعّيات املعاقني •
القيام خبطّة عمل لتحسيس األطراف املعنّية بضرورة القيام مبا يلزم لضمان التطبيـق              •

  ؛ني يف كافة اجملاالتالكامل ألحكام النصوص القانونّية والترتيبّية اخلاّصة باملعاق
ة  األمراض املزمنة املشمولة بتغطي     على إدراج بعض أمراض املعاقني ضمن قائمة       العمل •

  ؛كاملة للتكاليف على غرار مرض العضالت
 باملعاقني من   التدّخل لدى اجلهات املسؤولة لتمكني اآلالت واملعّدات اخلاّصة حصرّياً         •

  ؛)خل إ،Tricyclesات اخلصوصّية، السّيار(اإلعفاء اجلبائي واجلمركي الكامل 
 حلاجـة   اًاإلعاقة باملنازل نظـر    بعث مجعّيات مساعدي األشخاص شديدي       تشجيع •

  ؛مرضى العضالت هلذه اجلمعّيات
تقدمي كلّ مجعّية لتقرير دوري مفّصل إىل اهليئة العليا حول ما قامت به يف إطار تنفيذ     •

  ؛قة األمم املّتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعااتفاقية
 األممّية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة متكّونة من        االتفاقيةإعداد خطّة وطنّية إلنفاذ      •

 واإلعالم  االقتصاديخطّط قطاعّية يف جمال الشغل والتدريب املهين والتعليم واإلنتاج          
  ؛والتحسيس
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بلورة خطّة صحّية للوقاية والتشخيص اخلصوصي املبكّر لفائدة حـديثي الـوالدة             •
 واالسـتعدادات االت اإلعاقة لدى املواليد واألطفال وحتديد العوامل        الستكشاف ح 

  ؛اخللقّية والوراثّية واجلسدّية واجلينّية املؤدّية لإلعاقَة يف األطوار الالّحقة من العمر
توحيد لغة اإلشارات اخلاّصة باملعاقني وتعميم املعاجم اخلاّصة هبا علـى املـستوى              •

  .املغاريب والعريب
      ة أخرى، جتدر اإلشارة إىل أن اإلطار القانوين املـنظّم للهيئـة وخاّصـة              ومن جه   -٢٣٦

 يدرج ضمن مـشموالت اهليئـة العنايـة بالفئـات ذات            ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٦قانون  
  . االحتياجات اخلصوصّية ويف مقّدمتها فئة املعاقني

وكولة إليها ضـمن     بالصالحّيات امل  اضطالعهاحترص اهليئة يف إطار     ويف هذا اإلطار      -٢٣٧
 اهليئة قبول العرائض والشكايات حول املسائل    بتويل والقاضي   ٢٠٠٨الفصل الثاين من قانون     

 إىل االقتـضاء ذات الصلة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسّية والنظر فيها واالستماع عنـد       
شكايات أصحاهبا وإحالتها إىل أّية سلطة أخرى خمتّصة للتعّهد وإعالم أصحاب العرائض وال           

عناية خاّصة بكلّ الشكايات الواردة عليها من قبـل         وتويل اهليئة   بسبل االنتصاف املتاح هلم     
 .األشخاص ذوي اإلعاقة وَتبذل مساعٍ كربى ملساعدة أصحاهبا

إىل املؤّسسات الـسجنّية واإلصـالحّية ومراكـز     مفاجئة  زيارات  ب تقوم اهليئة    كما  -٢٣٨
 املهتّمة بذوي االحتياجـات     االجتماعيةاألطفال واهلياكل   اإليقاف ومراكز إيواء أو مالحظة      

وذلك للتثّبت من مدى تطبيق التشريع الوطين اخلاّص حبقوق اإلنسان          من املعاقني   اخلصوصّية  
 . ألحكام الفصل اخلامس من القانون املنظّم هلاواحلريات األساسّية تطبيقاً

يت اخلاّص بذوي اإلعاقـة، فقامـت        اهليئة باإلطار التشريعي واملؤّسسا    اهتمتكما    -٢٣٩
بإجناز دراسة حول حقوق املعاقني يف تونس، شاركت يف إجنازها كفاءات خمتّصة داخل اهليئة         

 اهلادفة إىل النهوض حبقـوق املعـوقني       االقتراحاتوخارجها متّخضت عنها صياغة مجلة من       
  .وقعت إحالتها إىل رئيس اجلمهورّية

 إىل أنّ اهليئة العليا شاركت يف املؤمتر العريب العاشـر     ومن جهة أخرى جتدر اإلشارة      -٢٤٠
 ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين للهيئات العاملة مع الصّم الذي انتظم مبدينة احلّمامات يف شهر           

بتقدمي مداخلة حول دور املؤّسسات الوطنّية حلقوق اإلنسان يف محاية حقـوق األشـخاص              
  .ذوي اإلعاقة

 األعلى لرعاية األشخاص املعاقني فقد مت تعويضه مبوجب األمر      أما بالنسبة إىل اجمللس     -٢٤١
 باجمللس األعلى للتنميـة     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١ املؤّرخ   ٢٠١٠ لسنة   ٣٠٨٠رقم  

االجتماعية ورعاية األشخاص حاملي اإلعاقة مع توسيع مهامه لتشمل كل الربامج واخلطط            
عوقني واحملافظة على متثيليـة اجلمعيـات       يف جمال النهوض االجتماعي املوجهة لألشخاص امل      

العاملة يف جمال اإلعاقة به، والرفع من متثيلية األحزاب السياسية املعارضة إىل مستوى أمـني               
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كما ميكن للمجلس املذكور دعوة كـل       . عام أو أمني أّول لكل حزب ممثل مبجلس النواب        
  .شخص يرى رئيس اجمللس فائدة يف حضوره األشغال

 ٣١م السؤال رق    
يرجى تقدمي نسخة من آخر تقرير عن عمل اهليئة العليـا حلقـوق اإلنـسان                   

  واحلريات األساسية
 من  ١٢تتوىل اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية تطبيقا ألحكام الفصل             -٢٤٢

سنوي عن حالـة    الوطين  ال إعداد التقرير  ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٦ املؤّرخ   ٣٧رقم  القانون  
ويتم نشر هذه التقارير ضمن موقع الويب اخلاص باهليئة       .  اإلنسان واحلريات األساسّية   حقوق

http://www.droitsdelhomme.org.tn/.  

للهيئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات     التقرير الوطين   ونقدم رفقة األجوبة نسخة من        -٢٤٣
   .٢٠٠٨لسنة  تونسيف حول وضع حقوق اإلنسان األساسية 

        


