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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

 املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةة جنلال
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨-٤

  تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

ء دراسـة التقريـر األويل لتـونس        قائمة املسائل املقرر النظـر فيهـا أثنـا            
)CRPD/C/TUN/1 (مـن اتفاقيـة حقـوق       ٣٣ إىل   ١يتعلق باملواد من     فيما 

 األشخاص ذوي اإلعاقة

  )٤ و١املادتان (الغرض وااللتزامات العامة   - ألف  
أشخاصاً ذوي  "ُيرجى بيان ما إذا كان األشخاص املصابون بإعاقات ذهنية ُيعتربون             -١

 مث احلصول على االستحقاقات املخصصة لتلك الفئة من الناس مبوجب           ، وحيق هلم من   "إعاقة
  ). ٢٠٠٥(٨٣القانون التوجيهي رقم 

وُيرجى ذكر املؤسسة أو املنظمة املخولة، إن وجدت، للبت يف خمتلـف املـسائل                -٢
وذكر اجلهات اليت جيوز هلـا      ) CRPD/C/TUN/1( من التقرير األويل     ٤١املعروضة يف الفقرة    

وُيرجى بيان ما إذا كان القانون ينص على استعراض تلـك           .  كيما ُيبّت فيها   اتمللفعرض ا 
  وإذا كان األمر كذلك، مىت تكون عمليات االستعراض وما وتريهتا؟. القرارات استعراضاً منتظماً

وُيرجى ذكر التدابري املعتمدة ملتابعة التوصيات الصادرة عن منظمات اجملتمع املـدين              -٣
  .وُيرجى تقدمي تفاصيل وخطوط زمنية. ص ذوي اإلعاقةاملعنية باألشخا

ُيعترب يف القـانون    " الترتيبات التيسريية املعقولة  "احلرمان من   وُيرجى بيان ما إذا كان        -٤
وكيف ُيطبق هذا   . وُيرجى عرض التشريعات ذات الصلة    .  من أشكال التمييز   التونسي شكالً 

  املفهوم يف جمايل التعليم والعمل؟
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  وق حمددةحق  - باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
باحلمايـة  املساواة وب اليت ُيضمن هبا متتع األشخاص ذوي اإلعاقة      كيفية  الُيرجى بيان     -٥

  .مناحي احلياةمجيع أشكال التمييز يف كل من 

  )٧ و٦املادتان (النساء ذوات اإلعاقة واألطفال ذوو اإلعاقة     
ذوات اإلعاقة املعترف هبن ضمن فئة األشخاص ذوي        يف ضوء اخنفاض نسبة النساء        -٦

  . ، ُيرجى بيان كيفية مجع املعلومات املتعلقة بالنساء ذوات اإلعاقة) يف املائة٣٣,٦(اإلعاقة 
وُيرجى بيان التدابري احملددة املنصوص عليها يف قانون محاية الطفل والرامية إىل محاية               -٧

  ت العنف املوجه ضد األطفال ذوي اإلعاقة؟وكيف ُتعاجل حاال. األطفال ذوي اإلعاقة
وُيرجى تقدمي معلومات عن القنوات امللموسة املتاحة لألطفال ذوي اإلعاقة هبـدف              -٨

وُيرجى بيان كيفية ضمان النظر     . متكينهم من التعبري عن آرائهم يف مجيع الشؤون اليت هتمهم         
  .البعني اجلد يف آرائهم على قدم املساواة مع غريهم من األطف

  )٨املادة (إذكاء الوعي     
ُيرجى بيان اخلطوات املتخذة يف سبيل ضمان إتاحة املعلومات املتعلقـة باالتفاقيـة               -٩

ومواد التوعية ذات الصلة والتشريعات اخلاصة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبعدم التمييز            
، يف هـذا  وُيرجى أيضاً. اإلشارات ولغة برايل واللغة املتداولة) لغات(بصيغ متيسرة منها لغة   

دفة ـالسياق، تقدمي تفاصيل عما قد يوجد من برامج التوعية وحتديد فئات اجلمهور املـسته        
  . وما إذا كان يشارك فيها مسؤولون عامون

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
ُيرجى تقدمي معلومات حمدثة عن تنفيذ اخلطة الوطنية لتهيئة احمليط اليت انطلقـت يف                -١٠
وُيرجى ذكر ما إذا كانت اخلطة قد خضعت للتقييم، وإذا كان األمر كذلك،             . ٢٠٠٨عام  
وُيرجى عرض العقبات والتحديات املواجهـة يف       . ى بيان ما حتقق من نتائج حىت اآلن       ـُيرج

  .هذه العملية

  )١٠املادة (احلق يف احلياة     
ذوي اإلعاقة يف   روف اليت جيري فيها التحقيق يف وفيات األشخاص         ظُيرجى بيان ال    -١١

ذة لـضمان   خـ، وبيان اخلطوات املت   )مؤسسات اإلقامة واملستشفيات  (املنازل واملؤسسات   
  .حتقيق فعال
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  )١٢املادة (األهلية القانونية     
ُيرجى تقدمي معلومات حمدثة عن تطبيق مفهوم األهلية القانونية يف القانون واملمارسة              -١٢

  .ذو الصلةفقه القضاء ، مبا يف ذلك الوطنيني يف حالة األشخاص ذوي اإلعاقة
األشـخاص ذوي   اليت ُتمـاَرس علـى       تفاصيل عن أشكال الوصاية      ميوُيرجى تقد   -١٣

اإلعاقة، وعن اإلجراءات اليت ُيمنع الشخص ذو اإلعاقة اخلاضع ألي شكل مـن أشـكال               
املتعلقـة  الوصاية من اختاذها مبفرده، مبا يشمل التعاقد والتصويت والزواج واختاذ القرارات             

  .بصحته واملثول أمام احملكمة
نظام وُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املزمع اعتمادها أو املعتمدة لالستعاضة عن              -١٤
باملساعدة على اختاذ القرار يف إطار ممارسة األهلية القانونية         ) الوصاية(الة يف اختاذ القرار     الوك
  . من االتفاقية١٢ للمادة وفقاً

  )١٤املادة ( وأمنه حرية الشخص    
ُيرجى ذكر ما إذا كانت اإلعاقة، سواء أكانت ذهنية أم عقلية أم نفسية، تـشكل                 -١٥

 للحرمان من احلرية يف ظل التشريعات النافذة، إما على حدة أو باالقتران مع أسـس                أساساً
ما إذا كانت ُتتخذ خطـوات إللغـاء هـذه          : وإذا كان األمر كذلك، فُيرجى بيان     . أخرى
ريعات أو تعديلها؛ وشروط إيداع شخص ذي إعاقة يف مؤسسة متخصصة؛ وتفاصـيل             التش

  .عملية الطعن يف قرارات اإليداع
هـي التـدابري      اإلعاقة يف نظام العدالة اجلنائية؟ وما      ياألشخاص ذو ما هي نسبة      -١٦

اخلاصة اليت ينص عليها القانون يف ما خيص األشخاص ذوي اإلعاقة؟ وُيرجى عرض بـرامج               
تدريب املوجهة إىل موظفي القضاء والسجون يف جمال حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              ال

  وبيان مدى وجوب ذلك التدريب؟

  )١٧املادة (محاية السالمة الشخصية     
ُيرجى ذكر ما إذا كانت هناك تشريعات حمددة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة من               -١٧

تهم احلرة واملستنرية، مبا يف ذلك إكراه       قفاخلضوع للتجارب الطبية أو العالج الطيب دون موا       
وُيرجى تقدمي معلومات عن اإلطـار القـانوين        . النساء املعوقات على اإلجهاض أو التعقيم     

. والتنظيمي املتعلق باستخدام وسائل التقييد والعالج القسري يف خدمات الـصحة العقليـة            
وُيرجى عرض الربوتوكوالت وبرامج التدريب القائمة والرامية إىل ضـمان عـدم تعـرض              

  .األشخاص لتدابري التقييد وعدم خضوعهم للعالج القسري
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  )١٩املادة ( يف اجملتمع حق العيش    
ُيرجى تقدمي بيانات حمدثة بشأن االستراتيجيات املصممة إلخراج األشخاص املعوقني       -١٨

 وُيرجى ذكر القانون الذي حيدد كيفية انتفاع األشخاص       . من املؤسسات يف املدى القصري والطويل     
  .نتفاع بتلك اخلدماتاملعوقني باخلدمات الصحية وبإعادة التأهيل يف بيوهتم وبيان شروط اال

  )٢٤املادة (التعليم     
 ٢٠٠٣ُيرجى تقدمي معلومات حمدثة عن مدى تنفيذ اخلطة الوطنية املعتمدة يف عام               -١٩

وُيرجى بيان املعايري اليت يتقرر     . واملتعلقة بإدماج املعوقني يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل       
  . صةصخمتعادية أو مدرسة على أساسها تسجيل طفل ذي إعاقة يف مدرسة 

وُيرجى تقدمي معلومات عن التقدم احملرز صوب ضمان إدماج األطفال ذوي اإلعاقة              -٢٠
ل ُيتوقع، كما هو مقرر، بلوغ هذا اهلدف حبلول         ـوه. ام املدرسي ـ يف النظ   كامالً إدماجاً

رجى هي العقبات اليت ستحول دون بلوغه؟ ويُ       ؟ وإن كان ذلك غري متوقع، فما      ٢٠١٥عام  
  .عرض خطط الطوارئ املعتمدة أو اجلاري بلورهتا من أجل معاجلة الوضع

  )٢٥املادة (الصحة     
ُيرجى ذكر ما إذا كان هناك برنامج لنشر املعلومات املتعلقـة بالـصحة اجلنـسية                 -٢١

 ذكر ما إذا كانت تلك املعلومات ُتقدم إىل األشخاص ذوي اإلعاقة            وُيرجى أيضاً . واإلجنابية
  . تيسرةبصيغة م

  )٢٦املادة (التأهيل وإعادة التأهيل     
ُيرجى ذكر نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حيصلون على خدمات إعادة التأهيل         -٢٢

، إن واملساعدة التقنية على إعادة التأهيل، وحتديد اخلدمات واملعونة التقنية اليت ُتقـدم جمانـاً          
 ذكر مـا إذا     وُيرجى أيضاً . املنخفضكانت موجودة، إىل األشخاص ذوي اإلعاقة والدخل        

كانت تلك اخلدمات واملعونة يف متناول أشخاص آخرين وبيان مدى توافر خدمات إعـادة              
  .التأهيل على املستوى اجملتمعي

  ) ٢٧املادة (العمالة     
 مصنفني حبـسب  -ُيرجى ذكر نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة املشاركني يف العمالة          -٢٣

  . السكان، وذلك يف كل من سوق العمل العادية وبرامج العمل اخلاصة مقارنة بعامة-اجلنس 
امج تشغيل املعوقني الذي انطلـق يف       ـوُيرجى تقدمي معلومات حمدثة عن تنفيذ برن        -٢٤
.  كـامالً  وُيرجى تقدمي تفاصيل عن أية عقبات تعوق تنفيذ هذا الربنامج تنفيذاً          . ٢٠٠٥عام  

املهـن الـيت   إمكانية اختيار ألشخاص ذوي اإلعاقة يح لتتالربامج ما إذا كانت    وُيرجى بيان   



CRPD/C/TUN/Q/1 

5 GE.10-46529 

صول على الدعم التعليمي والتدريب الالزمني لدخول مكان العمل         يفضلوهنا وتضمن هلم احل   
  . تمتع بأجور وشروط عمل متكافئة مع ما يتمتع به غريهمالعلى أساس ذلك االختيار و

 باألحكام املتعلقـة بتـشغيل   وُيرجى عرض التدابري املتخذة لتعريف أصحاب العمل       -٢٥
 ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١٥املؤرخ   ٨٣األشخاص ذوي اإلعاقة من القانون التوجيهي رقم        

وُيرجى تقدمي معلومات عـن أي تـدابري        . واملتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم    
  .متخذة لضمان إنفاذ تلك األحكام، ال سيما نظام احلصص

ذا كان قانون العمالة العام حيمـي األشـخاص ذوي          وُيرجى تقدمي تفاصيل عما إ      -٢٦
الترتيبات التيسريية املعقولة والتحرش يف مجيـع       احلرمان من   اإلعاقة من التمييز، مبا يف ذلك       

  . مراحل التوظيف

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة العامة والسياسية     
ـ                -٢٧ ة حقـوق   ُيرجى ذكر ما إذا كانت هناك أي شروط تقيد علـى أسـاس اإلعاق

األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت أو الترشح لالنتخابات أو االلتحاق بالوظيفة العمومية            
وإذا كانت هناك أي قيود من هذا القبيل، بطـرق منـها            . على قدم املساواة مع سائر الناس     

. احلرمان من األهلية القانونية أو تقييدها، ُيرجى بيان طبيعة تلك القيود واإلطـار التنفيـذي    
وُيرجى تقدمي املزيد   . وُيرجى توضيح ما إذا كان القانون ينص على املساعدة على االنتخاب          

من املعلومات يف ما يتعلق بضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة العامة               
  . والسياسية، ال سيما حق األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية والنفسية والعقلية يف التصويت

  لتزامات حمددةا  - جيم  

  )٣١املادة (مجع اإلحصاءات والبيانات     
)  للمنظور اجلنساين  مبا يشمل حتليالً  (ُيرجى تقدمي معلومات عن معايري مجع البيانات          -٢٨

، مبا فيها تلك املتعلقة باألشـخاص       وهناواإلطار القانوين الناظم جلمع البيانات الشخصية وص      
 املعلومات اإلحصائية املتعلقـة باألشـخاص ذوي        وُيرجى بيان ما إذا كانت    . ذوي اإلعاقة 

اإلعاقة حتال إىل وزارات ومصاحل أخرى لضمان تقاطع السياسات العامة، ويف هذا الصدد،             
  .٢٢بيان كيفية كفالة حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اخلصوصية مبوجب املادة 

ء يتمتعون بتغطية   وُيرجى تأكيد ما إذا كان األشخاص ذوو اإلعاقة كافة وبال استثنا            -٢٩
وُيرجى ذكر عدد ونسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتكفـل بتأمينـهم           . التأمني الصحي 

  .صندوق اجتماعي) ب(الدولة أو ) أ(الصحي 
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  )٣٣املادة (آليات التنفيذ والرصد الوطنية     
ُيرجى تقدمي تفاصيل عن اخلطوات املتخذة لضمان استيفاء اهليئـة العليـا حلقـوق                -٣٠
نسان واحلريات األساسية املتطلبات الواردة يف املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنيـة            اإل

وُيرجى ذكر دور اجمللس األعلى لرعايـة       ). مبادئ باريس (لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     
  .األشخاص املعوقني واختصاصاته احملددة فيما يتصل حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ة من آخر تقرير عن عمل اهليئـة العليـا حلقـوق اإلنـسان      ـخوُيرجى تقدمي نس    -٣١
  .واحلريات األساسية

        


