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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  الدورة اخلامسة

  ٢٠١١أبريل /نيسان ١٥-١١

 مـن   ٣٥النظر يف التقارير املُقدَّمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

   اخلتامية للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاملالحظات    

  تونس    
 ٤٧ و ٤٦ يف جلـساهتا     (CRPD/C/TUN/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل لتونس         -١
، واعتمدت  ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٣ و ١٢املعقودة يومي   ) CRPD/C/SR.46-48انظر   (٤٨و

  .ت اخلتامية التالية املالحظا٢٠١١أبريل /نيسان ١٥ املعقودة يف ٥٢يف جلستها 

  مقدمة  -أوالً   
ترحب اللجنة بالتقرير األويل لتونس، اليت كانت من الدول األوائل الـيت صـدقت        -٢

على االتفاقية وعلى بروتوكوهلا االختياري، كما ترحب اللجنة بالردود اخلطية على قائمـة             
جنـة، بفـضل    وقد متكنـت الل   ). CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1(املسائل اليت وضعتها اللجنة     

  .الوثيقتني، من تكوين فكرة أوضح عن تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف
وُتثمِّن اللجنة عالياً حضور وفد للمشاركة يف احلوار رغم الفترة االنتقالية اليت مير هبـا                 -٣

 الدميقراطية، وترحب باحلوار الصريح الذي أجرته       ٢٠١١ يناير/كانون الثاين  ١٤البلد منذ ثورة    
  .فد كفء ميثل عدة قطاعات يف احلكومة ويضم بني أعضائه خبرياً من ذوي اإلعاقةمع و
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  اجلوانب اإلجيابية  -ثانياً   
تالحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير األويل أُعد من خالل مشاورات وطنية واسعة                -٤

  .النطاق مشلت املنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
اليت اختذهتا الدولة الطرف ملواءمة قوانينها وسياساهتا احملليـة   وترحب اللجنة بالتدابري      -٥

  :مع االتفاقية، وتشري بوجه خاص إىل التدابري التالية
 املتعلق بالنهوض   ٢٠٠٥أغسطس  /آب ١٥ املؤرخ   ٨٣اعتماد القانون رقم      )أ(  

  باألشخاص املعوقني ومحايتهم؛
، املـتمَّم بالقـانون   ٢٠٠٢يوليه /متوز ٢٣ املؤرخ  ٨٠اعتماد القانون رقم      )ب(  

  . الذي حيظر التمييز ضد األطفال يف سن التمدرس٢٠٠٨فرباير /شباط ١١ املؤرخ ٩ رقم
 علـى  ٢٠١٠وترحب اللجنة بالتعديل الذي أجرتـه الدولـة الطـرف يف عـام          -٦

 من اجمللة اجلزائية الذي حيظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال، بغض النظر عن              ٣١٩ الفصل
  . ن كان من الوالدين أو األوصياءمرتكبه، وإ

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  -ثالثاً   
تالحظ اللجنة أن حالة عدم اليقني والتغريات السريعة اليت يشهدها البلد منذ ثورته               -٧

وحتيط اللجنة علماً مبا شهده البلد خـالل        . الدميقراطية قد تعوق تنفيذ بعض أجزاء االتفاقية      
شهر األخرية من تغيريات مؤسسية شاملة، وترى أن هذه التغيريات تتيح فرصـة فريـدة               األ

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل املشاركة يف بناء بلد جديد

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -رابعاً   

  )٤ و١املادتان (املبادئ وااللتزامات العامة   - ألف  
 الذي  ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٣٠٨٦حتيط اللجنة علماً باألمر رقم        -٨

يعرف اإلعاقة وحيدد شروط إسناد بطاقة اإلعاقة، كما تالحظ مساعي الدولة الطرف الرامية             
غري أن اللجنة تعرب عن االنشغال إزاء خطـر         . إىل االنتقال من هنج طيب إىل هنج اجتماعي       

، وخباصة األشخاص الذين يعـانون      استبعاد أشخاص مشمولني باحلماية اليت تكفلها االتفاقية      
أو ذهنية، أو غريهم ممن ال يقـدرون علـى          ") مرض عقلي (" اجتماعية   -من إعاقة نفسية    

  .احلصول على البطاقة بسبب اإلعاقة أو نتيجة عوامل أخرى متصلة باإلعاقة
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وأن تعيـد   النظر يف تعريفهـا لإلعاقـة    أن تعيد تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -٩
  .االستناد إىل االتفاقية بصياغته

 من االتفاقية، توصي اللجنة بـأن تـشجع         ٤ من املادة    ٣وعمالً بأحكام الفقرة      -١٠
الدولة الطرف وتدعم تأسيس املنظمات أو اجملموعات اليت هتتم باألشخاص ذوي اإلعاقة            

مشاركة فعالة يف تصور     وبناء قدراهتا وإشراكها، إىل جانب آباء األشخاص ذوي اإلعاقة،        
. السياسات والربامج وتصميمها وإصالحها وتنفيذها على الصعيدين احمللـي والـوطين          

وعلى وجه اخلصوص، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل استشارة األشـخاص             
ذوي اإلعاقة ومشاركتهم النشطة يف صياغة الدستور اجلديد بوسائل منها املـشاركة يف             

  .اجمللس التأسيسي
ذ الدولة الطرف خطوات لزيـادة تيـسري املـشاركة    ـن تتخوتوصي اللجنة بأ    -١١

الكاملة يف احلياة االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة، من نساء ورجال وبنات وبـنني،             
  .وأفراد أسرهم

  )٣٠ إىل ٥املواد من (حقوق حمددة   - باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
 املتعلق بالنهوض باألشخاص املعـوقني   ٨٣-٢٠٠٥حتيط اللجنة علماً بالقانون رقم        -١٢

غري أهنا تعرب عن األسف لعدم تقدمي الدولة الطرف معلومات كافية عن تطبيـق           . ومحايتهم
  .مفهوم الترتيبات التيسريية املعقولة

تعريفـاً للترتيبـات    الـوطين    الدولة الطرف يف قانوهنا      وصي اللجنة بأن ُتدرج   ُت  -١٣
  من االتفاقية، وأن تتأكد   ٢وفقاً للمادة   طبيق هذه الترتيبات    وأن تكفل ت  التيسريية املعقولة   

 بأن احلرمان من الترتيبات التيسريية املعقولـة        قر صراحةً  من أن القانون ي    بوجه اخلصوص 
 إىل   اللجنة الدولة الطرف   دعووت. هو شكل من أشكال التمييز القائم على أساس اإلعاقة        

ن القانونية، وخباصـة يف اجلهـاز القـضائي،         أن تضاعف جهودها لتوعية املشتغلني بامله     
واألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم بأمهية عدم التمييز بوسائل منها برامج التدريب علـى             

 وتوصي اللجنة بأن ُتعجل الدولة الطـرف بتـضمني       . الترتيبات التيسريية املعقولة   مفهوم
ز القائم على أساس اإلعاقة،  مبناهضة التمييز حظراً صرحياً للتميي  ة املتعلق نصوصها القانونية 

لالنتخابـات   وانني الناظمة القمجيع القوانني، وخباصة    وأن تتأكد من إدراج هذا احلظر يف        
  . العمل والتعليم والصحةجملاالتو
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  )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     
  حتيط اللجنة علماً بتحّسن وضع املرأة عموماً، ولكنها تعرب عـن االنـشغال إزاء                    -١٤

ما وردها من معلومات تتعلق بالصورة السلبية للنساء ذوات اإلعاقة السائدة داخل األسـرة              
واجملتمع، وبالضغوط الثقافية والتقليدية واألسرية اليت تشجع علـى حجـب النـساء ذوات     
اإلعاقة عن األنظار وحتول بينهن وبني احلصول على بطاقة إعاقة، وبالتايل حتّد مـن فـرص                

   .جملتمع وتفجري طاقاهتن بالكاملمشاركتهن يف ا
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -١٥

 تشمل خمتلف فئات اجملتمع،      وبرامج تثقيف  أن تضع وتنفذ محالت توعية      )أ(  
حفـظ   احترام حقوقهن و    تعزيز مبا يف ذلك األسرة، بشأن النساء ذوات اإلعاقة من أجل         

طية وخمتلف أشكال التحّيز واملمارسات الضارة؛      مكافحة القوالب النم  وتكفل  كرامتهن؛  
  ومبسامهاهتن؛قدراهتن بوتعزز التوعية 

أن تكفل إبراز النساء ذوات اإلعاقة يف إطار عمليات مجـع البيانـات               )ب(  
  ؛) أدناه٣٧ الفقرةانظر (واإلحصاءات 

أن تقوم بدراسات وحبوث بغية تشخيص حالة النـساء ذوات اإلعاقـة              )ج(  
 ُتعـزِّز هبدف وضع واعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج       اخلاصة  اجاهتن  وحتديد احتي 

، على أن تركز هـذه االسـتراتيجيات        استقالهلن الذايت ومشاركتهن الكاملة يف اجملتمع     
والربامج على جماالت التعليم والعمالة والصحة واحلماية االجتماعية؛ ومكافحة العنـف           

  .الذي ُيماَرس على املرأة

  )٧املادة ( ذوو اإلعاقة األطفال    
تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء اخنفاض معّدل اإلبالغ عن حاالت إساءة املعاملة املألوفة               -١٦

اليت تستهدف األطفال، وخباصة األطفال ذوو اإلعاقة، واليت قد تتحول إىل ممارسات خطـرة،              
 اليت  )٢٠٠٦(ملؤشرات  وذلك يف ضوء النتائج اليت خلصت إليها الدراسة االستقصائية املتعددة ا          

 سـنة يتعرضـون     ١٤ يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني سنتني و          ٩٤تبّين أن   
  .داخل األسرة ألساليب تأديب تقوم على العنف اللفظي والبدين واحلرمان

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -١٧
 من ذوي اإلعاقـة      والبنات البننيأن تقّيم ظاهرة العنف الذي يستهدف         )أ(  

هبـدف مكافحـة هـذه      )  أدناه ٣٩ الفقرةانظر  (وأن تقوم بانتظام جبمع بيانات مصّنفة       
  ؛الظاهرة على حنو أفضل

أن تتأكد من أن املؤسسات اليت تقدم الرعاية إىل األطفال ذوي اإلعاقة              )ب(  
 للمعايري  يستجيب خاصاً   بني تدريباً رَّلديها ما يكفي من املوارد البشرية ومن املوظفني املد        
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 ؛ وأن تضع إجـراءات     للرصد والتقييم املنتظمني   ختضعاملالئمة، ومن أن هذه املؤسسات      
  .األطفال ذوي اإلعاقة تظلّم تكون يف متناول

  أن تنشئ آليات متابعة  )ج(  
أن تتخذ خطوات لالستعاضة عن الرعاية املؤسسية للبنني والبنات مـن             )د(  

  .اجملتمعيةذوي اإلعاقة بالرعاية 

  )٨املادة (إذكاء الوعي     
يف جمـاالت اإلعـالم      حتيط اللجنة علماً باالستراتيجية اليت وضعتها الدولة الطرف         -١٨

والتثقيف واالتصال من أجل إذكاء الوعي بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك تدريب 
لعدم توافر معلومات   غري أن اللجنة تعرب عن األسف       . موظفي جهاز القضاء وقطاع التعليم    

  .عن التدريب املتاح للمسئولني العامني اآلخرين يف اجملاالت املشمولة باالتفاقية
ولني ئ برامج إلذكاء وعي مجيع املـس      أن تضع تشجع اللجنة الدولة الطرف على        -١٩

اص ذوي اإلعاقة أو محايتها أو إعماهلا، مبن فيهم املـسئولون          املعنيني بتعزيز حقوق األشخ   
على أن تكون هذه الربامج مطابقة       وتدريبهم،   ،األشخاص ذوي اإلعاقة  يون املعنيون ب  احملل

  .ملبادئ االتفاقية

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
حتيط اللجنة علماً باالستراتيجية الوطنية املتعلقة بتهيئة احمليط وبتنفيذ خطـة العمـل         -٢٠

تزال  ومع ذلك، ال  . ٢٠١٠-٢٠٠٨ترة  األوىل اليت وضعتها الدولة الطرف يف هذا اجملال للف        
اللجنة تشعر باالنشغال إزاء الثغرات اليت ال تزال حتول بني األشخاص ذوي اإلعاقـة وبـني     
وصوهلم الكامل على قدم املساواة مع اآلخرين إىل مجيع املرافق واخلدمات املتاحة أو املقّدمة              

  . االتصال والنقلمبا يف ذلك النفاذ إىل املعلومات ووسائل  للجمهور العام،
بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مـع األشـخاص ذوي         توصي اللجنة الدولة الطرف       -٢١

اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم، باستعراض شامل لتنفيذ القوانني املتعلقة بنفاذ هذه الفئة من 
وتوصـي  . األشخاص إىل خمتلف املرافق هبدف حتديد تلك الثغرات ورصدها ومعاجلتـها          

أن توفر الدولة الطرف برامج توعية للمجموعات املهنية املعنية وكافـة اجلهـات             أيضاً ب 
وتوصي كذلك بأن ُتعجل الدولة الطرف بتخـصيص املـوارد املاليـة            . صاحبة املصلحة 

إىل اهلياكـل األساسـية      والبشرية الكافية لتنفيذ اخلطة الوطنية املتعلقة بتوفري سبل النفاذ        
  .ستقبالًالقائمة واملتوخى إنشاؤها م
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  )١٢املادة (االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين أمام القانون     
تشعر اللجنة باالنشغال ألن الدولة الطرف مل تتخذ أية تدابري لالستعاضة عن نظـام            -٢٢

  .الوكالة يف اختاذ القرار بنظام املساعدة على اختاذ القرار يف إطار ممارسة األهلية القانونية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع القوانني اليت جتيز الوكالة والوصاية وبأن              -٢٣

الوصاية يف اختـاذ    /اءات لوضع قوانني وسياسات ُيستعاض هبا عن نظام الوكالة        تتخذ إجر 
وتوصي اللجنة كذلك بأن توفّر الدولة الطـرف     . القرار بنظام املساعدة على اختاذ القرار     

  .التدريب على هذه املسألة للمسئولني العامني املعنيني وكافة اجلهات صاحبة املصلحة

  )١٤ املادة(حرية الشخص وأمنه     
 من االتفاقية، وتعرب عن االنشغال من أن اإلصابة بإعاقة، ١٤تشري اللجنة إىل املادة    -٢٤

 اجتماعية، ميكن أن تشكل أساساً للحرمان من احلريـة  -سواء كانت إعاقة ذهنية أو نفسية     
  .مبوجب التشريع احلايل

ز احلرمان مـن  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي األحكام التشريعية اليت جتي    -٢٥
وتوصـي  .  االجتماعية أو الذهنيـة    –احلرية بسبب اإلعاقة، مبا يف ذلك اإلعاقة النفسية         

اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف، يف انتظار وضع تشريعات جديدة، باسـتعراض             
مجيع حاالت األشخاص ذوي اإلعاقة احملرومني من حريتهم واملودعني يف مستـشفيات أو   

وبأن تتيح هلؤالء األشخاص إمكانية استئناف القرارات القاضـية         مؤسسات متخصصة،   
  .حبرماهنم من احلرية

  )١٦املادة (م التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء عد    
تعرب اللجنة عن قلقها من العنف الذي قد يستهدف النساء واألطفال مـن ذوي                -٢٦

  .اإلعاقة
اء والبنات ذوات اإلعاقـة يف      تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج النس         -٢٧

االستراتيجية الوطنية ملنع أمناط السلوك العنيفة داخل األسرة ويف اجملتمع وأن تتخذ تدابري             
وتطلب إىل الدولة   . شاملة تتيح هلن فرص التمتع فوراً باحلماية وامللجأ واملساعدة القانونية         
 تعـرض النـساء     الطرف أن تنظم محالت توعية وأن تضع برامج تثقيف خبصوص شدة          
  .والبنات ذوات اإلعاقة للعنف واالعتداء مقارنةً بسائر فئات اجملتمع

  )١٧املادة (محاية السالمة الشخصية     
تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تقدم أية معلومات عن نطاق تشريعاهتا           -٢٨

رة واملستنرية، مبا يف اليت حتمي األشخاص ذوي اإلعاقة من اخلضوع للعالج دون موافقتهم احل  
  .ذلك إخضاع هؤالء األشخاص للعالج القسري يف مؤسسات الصحة العقلية
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف قانوهنا أحكاماً حتظر إخضاع املـريض         -٢٩
للعالج أو اجلراحة دون موافقته التامة واملستنرية، وأن تكفل بوجه اخلـصوص احتـرام              

  . من االتفاقية٢٥ و٢٣ص عليها يف املادتني حقوق النساء املنصو

  )٢٤املادة (التعليم     
ومع ذلك، تالحظ   . حتيط اللجنة علماً بالربنامج الوطين لإلدماج املدرسي للمعوقني         -٣٠

اللجنة بقلق شديد أن استراتيجية اإلدماج ال تنفذ يف املمارسة بـشكل متـساوٍ يف خمتلـف       
الصفوف "د األطفال املدجمني يف املدارس العادية وإدارة        املدارس، وأن القواعد اليت حتكم عد     

يتم خرقها يف حاالت كثرية، وأن املدارس غري موزعة بشكل متساوٍ بـني خمتلـف               " الداجمة
  .مناطق الوالية الواحدة

وتعرب اللجنة عن انشغاهلا أيضاً ألن مدارس داجمة كثرية غري جمهـزة السـتقبال                 -٣١
تدريب املدرسني ومديري املدارس على املسائل املتعلقة باإلعاقة        األطفال ذوي اإلعاقة وألن     

  .ال يزال ميثل مصدر قلق يف الدولة الطرف
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٣٢

أن تتخذ تدابري تكفل متتع األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع              )أ(  
 توفر يف هذا الصدد معلومات موجهة لعامة        اآلخرين باحلق يف حرية التعبري والرأي، وأن      

 يف حالة الصم وذوي اإلعاقـة الـسمعية والـصم           -  متيسرة وتقر  الناس تتخذ أشكاالً  
  ؛ استخدام لغة اإلشارة وتشجعه- املكفوفني
من ذوي اإلعاقة يف     البنات والبنني  إدماج جهودها من أجل     أن تضاعف   )ب(  

  خمتلف املدارس؛
 يرووظفي سلك التعليم، مبن فيهم املدرسون ومـد        التدريب مل  أن تكثف   )ج(  
  املدارس؛
أن ختصص املوارد املالية والبشرية الكافية لتنفيـذ الربنـامج الـوطين              )د(  

  .لألطفال ذوي اإلعاقةلإلدماج املدرسي 

  )٢٧املادة (العمل والعمالة     
ألشخاص ذوي حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف الرامية إىل تشجيع استخدام ا            -٣٣

ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اخنفاض معدل إدمـاج        . اإلعاقة يف اخلدمة العامة   
  .األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٣٤
 يف القانون املتعلق    نصوص عليها أن تكفل تنفيذ تدابري التمييز اإلجيايب امل        )أ(  
   ذوي اإلعاقة؛لنساء والرجالبتشغيل ا
 التدريب املهين املتاحة لألشخاص     أن تزيد من تنوع الوظائف ومن فرص        )ب(  

  ذوي اإلعاقة؛
لـة هلـم يف     أن تكفل مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املمث         )ج(  

  .تفقديات الشغل وجلان الصلح

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     
توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه االستعجال تـدابري تـشريعية        -٣٥

 لنظام الكفالة أو تكفل متتع األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األشخاص اخلاضعون حالياً
  .الوصاية، باحلق يف التصويت واملشاركة يف احلياة العامة على قدم املساواة مع اآلخرين

  )٣٣ إىل ٣١املواد من  (دةلتزامات حمدا  -جيم   

  )٣١املادة (مجع اإلحصاءات والبيانات     
ترحب اللجنة بنية الدولة الطرف إنشاء قاعدة بيانات حلفظ مجيع البيانات املتاحـة               -٣٦

، لكنها تعرب عن أسـفها ألن       )٧ الفقرة   CRPD/C/TUN/1(بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة     
وتذكِّر بأن هذه املعلومات ضرورية     . اء ذوات اإلعاقة  هذه البيانات ال تربز بالقدر الكايف النس      

  .لفهم حالة النساء ذوات اإلعاقة يف الدولة الطرف ولتقييم مدى تنفيذ االتفاقية
مجع البيانات املـصنفة حـسب      عملية  أن متنهج   ب اللجنة الدولة الطرف     وصيت  -٣٧

 القدرات يف هـذا     ناءب؛ وأن تعزز     وحتليلها ونشرها  اجلنس والفئة العمرية ونوع اإلعاقة    
 وتضع مؤشرات تراعي الفوارق بني اجلنسني من أجل تطوير التشريعات ووضـع             الاجمل

 تطبيق خمتلف أحكـام     يف جمال  الالزمة لرصد التقدم احملرز      وتعزيز املؤسسات السياسات  
  .وتقدمي تقارير عن ذلكاالتفاقية 

 األطفال ال تربز األطفال ذوي      وتعرب اللجنة عن أسفها ألن البيانات املتعلقة حبماية         -٣٨
  .اإلعاقة بالقدر الكايف

مجع البيانات املـصنفة حـسب      عملية  أن متنهج   باللجنة الدولة الطرف    وصي  ت  -٣٩
اجلنس والفئة العمرية ونوع اإلعاقة املتعلقة مبختلف أشكال االعتـداء والعنـف الـيت              

  .تستهدف األطفال، وحتليل تلك البيانات ونشرها
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  )٣٢املادة (دويل التعاون ال    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن مجيع أشكال التعاون الدويل               -٤٠

معها تـشمل األشـخاص ذوي      القائمة داخل إقليمها أو اليت تدخل يف نطاق الشراكة          
  .اإلعاقة وتراعيهم، وأن تعزز مشاركتهم النشطة يف مشاريع التعاون الدويل

  )٣٣املادة (عيد الوطين التنفيذ والرصد على الص    
حتيط اللجنة علماً بقيام مؤسسات متخصصة يف الدولة الطرف ُتعىن حبماية حقـوق             -٤١

األشخاص ذوي اإلعاقة، ومها حتديداً اجمللس األعلى لرعاية األشخاص املعـوقني ومحايتـهم             
ض مـستوى   إال أهنا تظل قلقة إزاء اخنفـا      . واهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية     

  .مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف هاتني املؤسستني وحيال استقالليتهما
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٤٢

األعلـى  اجمللس  شخاص ذوي اإلعاقة يف     أن تكفل مشاركة منظمات األ      )أ(  
مركزياً يف  دوراً  لرعاية األشخاص املعوقني ومحايتهم كيما يتسىن هلذه املنظمات أن تؤدي           

  رصد تنفيذ االتفاقية؛
أن تتأكد من أن اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية تستويف             )ب(  

انظر قرار اجلمعية العامة (شروط املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
  . وأن تنشئ وحدة خمصصة معنية بشؤون اإلعاقة)، املرفق٤٨/١٣٤

  ة والنشراملتابع    
تالحظ اللجنة مع التقدير االلتزام الطوعي الذي قطعته الدولة الطرف علـى نفـسها                -٤٣

وتطلب يف هذا الصدد إىل الدولة الطرف       ) ٤ الفقرة   CRPD/C/TUN/1(بتنفيذ توصيات اللجنة    
أن تدرج يف تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة ملتابعـة التوصـيات               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيـع التـدابري          . ردة يف هذه املالحظات اخلتامية    الوا
املناسبة لضمان وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، مبا يف ذلك عن طريق إحالتها إىل أعـضاء           

  .احلكومة والربملان وكذلك إىل السلطات احمللية للنظر فيها واختاذ ما يلزم من إجراءات بشأهنا
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستمر يف تنفيذ االتفاقية وأن تشرك منظمات               -٤٤

  .اجملتمع املدين، وخباصة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف إعداد تقريرها الدوري الثاين
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية علـى نطـاق                -٤٥

الوكاالت العامة واجلهاز القضائي واملنظمات غري احلكوميـة        واسع، مبا يف ذلك يف صفوف       
وسائر أعضاء اجملتمع املدين، وأن تتخذ ما يلزم من خطوات لوضعها يف أشكال متيسرة بغية               

  .التعريف هبا يف أوساط األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم
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  التعاون التقين    
لى التعاون التقين من املنظمـات  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس احلصول ع        -٤٦

األعضاء يف فريق الدعم املشترك بني الوكاالت، وذلك لتلقي التوجيه واملساعدة فيما يتـصل   
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        . بتنفيذ االتفاقية وهذه املالحظات اخلتامية    

ن من أجل إنشاء مكتب قطـري       تربم اتفاقاً مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا        
  .يف أسرع وقت ممكن

  التقرير القادم    
 ٢تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه                -٤٧

  . وأن ُتضّمنه معلومات عن وضع هذه املالحظات اخلتامية موضع التنفيذ٢٠١٤أبريل /نيسان
ىل املبادئ التوجيهية املُنـسَّقة لتقـدمي التقـارير         وتوّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إ       -٤٨

 اليت تنص علـى أن ُتقـدَّم        HRI/GEN/2/Rev.6)(مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان      
وثيقة أساسية ُموحَّدة ووثيقة خاصة مبعاهدة بعينها، ُمشريةً إىل أهنا          : تقارير الدول يف جزأين   

وتوصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتقدم إليها        . يةمل تتلّق خالل احلوار سوى الوثيقة الثان      
  .للمبادئ التوجيهيةوثيقة أساسية ُموحَّدة وفقاً 

        


