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  تقرير تونس األّويل    

  حول تطبيق اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

  ةممقد  - أوالً  
    يقدم هذا التقرير حالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف تونس وفقـا ألحكـام                -١

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت صادقت عليها تونس           ٣٥املادة   من   ١الفقرة  
 وبادرت بالدنا بنشرها ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١١ املؤرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ٤مبقتضى القانون رقم    

 ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٨ لـسنة    ١٧٥٤بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية مبقتضى األمر رقم        
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان

 التقرير عقب مشاورات أجريت على نطاق واسع على الصعيد الوطين           وقد أعد هذا    -٢
مع مجيع اجلهات املعنية ومجيع الوزارات املكلفة مبختلف املسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان،             

وأعضاء جملس النواب، ومكونات اجملتمـع   واهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 
  غري حكومية، وخاصة منها اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقـة          املدين ممثال هبيئات ومنظمات   

االحتاد الـوطين للمكفـوفني واالحتـاد       وللنهوض بتشغيل املعوقني    " بسمة"من بينها مجعية    
التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا واجلمعية العامة للقاصرين عن احلركة العـضوية            

ة عميقي اإلعاقة بالبيت واجلامعة التونسية لرياضة       واملنظمة التونسية لألمهات ومجعية مساعد    
املعوقني ومجعية أولياء وأصدقاء املعوقني التونسيني ومجعية رعاية فاقدي الـسمع واجلمعيـة             

  .التونسية ملساعدة الصم
ويتجلى من تلك املشاورات اليت أجريت مع مجيع الشركاء املعنيني حـرص وإرادة               -٣

إلنسان مبزيد من الفعالية واالنتظـام يف عمليـات تعزيـز    تونس على إشراك آليات حقوق ا 
  .حقوق اإلنسان ومحايتها وإنفاذها وخاصة فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة

وتونس، اليت حظيت بشرف التمثيل يف عضوية اللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص               -٤
لبلدان األوائل الـيت    ذوي اإلعاقة بواسطة أحد خربائها، تعرب عن اعتزازها لكوهنا من بني ا           

صادقت على هذه االتفاقية وعلى الربوتوكول االختياري التابع هلا حيث متثل هذه االتفاقيـة              
وتبعـا  . يف رأيها أداة هتدف إىل ضمان تطور حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على حنو فعال             
 ذلك عند   لذلك، تعرب تونس عن التزامها بالتقّيد بتوصيات اللجنة املشار إليها، سواء كان           

  . النظر يف تقريرها أو عند متابعته
وتقدم تونس، يف هذا التقرير، عرضا موجزا ألوجه التقدم الرئيسية يف جمال حقوق               -٥

األشخاص ذوي اإلعاقة ويف الوقت نفسه، فإهنا تعي التحديات والصعوبات الـيت ال تـزال               
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طبيق مضامني االتفاقية، على أن     تواجهها واليت ال حتد من إرادهتا يف مواصلة السري حبزم حنو ت           
يكون مفهوما بوضوح وجوب قراءة وتقدير البيانات الواردة يف هذا التقرير علـى ضـوء               
البيانات األكثر دقة الواردة يف خمتلف التقارير الدورية القطاعية اليت قدمتها تونس ملختلـف              

جنزت لتنفيذ التوصيات   حول املعاهدات املصادق عليها واخلطوات اليت أ       هيئات األمم املتحدة  
 .اليت صاغتها تلك اهليئات

قبل التطّرق إىل خمتلف أحكام تطبيق االتفاقية نستعرض فيما يلي بعض املؤشـرات     و  -٦
حول اإلعاقة بتونس واملصنفة حسب نوع اإلعاقة وسببها وتوزيع املعوقني حسب اجلـنس             

  .والوسط والفئة العمرية
  )١(٢٠٠٣ة أهّم املؤّشرات حول اإلعاقة خالل سن

  ١٥١ ٤٢٣  عدد األشخاص املعوقني
  ٪١,٥  نسبة اإلعاقة

  ٪٠,٢  * سنوات٤-صفرنسبة اإلعاقة 
 .والتونسيني باخلارج وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن  :املصدر

  .وهو دليل على جناح برامج الوقاية من اإلعاقة  *

  توزيع األشخاص املعوقني حسب نوع اإلعاقة
 بةالنس العدد نوع اإلعاقة

 ٪٤٢,١ ٦٣ ٧٤٧ إعاقة عضوّية

 ٪٢٧,٧  ٤٢ ٠١٦  إعاقة ذهنّية

 ٪١٣,٣ ٢٠ ١٣٠ إعاقة بصرّية

 ٪١٢,٤ ١٨ ٨٣٢ إعاقة مسعّية

 ٪٤,٤ ٦ ٦٩٨ إعاقة متعّددة

 ٪١٠٠ ١٥١ ٤٢٣ اجملموع  

__________ 

 باخلارج بإجراء مـسح      هي السنة اليت قامت فيها وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني          ٢٠٠٣ )١(
شامل حول املعوقني يف تونس، متّ على إثره إدراج املعطيات اإلحصائية اخلاصة هبذه الفئة ضمن التعداد العام                 

وإضافة إىل ذلك فإّنه يتم حاليا على مستوى الوزارة         .  سنوات ١٠للسكان الذي جيرى بشكل دوري كلّ       
متخّصصة هتدف إىل استغالل املعطيات اإلحصائية املتعلقة       املذكورة وضع اللمسات األخرية ملنظومة إعالمية       

 .باألشخاص احلاملني إلعاقة بصفة حينية اعتمادا على عدد بطاقات اإلعاقة املسلمة إىل أصحاهبا



CRPD/C/TUN/1 

GE.10-43704 6 

   حسب سبب اإلعاقةاألشخاص املعوقنيع يتوز
 النسبة العدد سبب اإلعاقة

 ٪٤٧,٨ ٧٢ ٣٩٤ منذ الوالدة

 ٪٣٨,٧ ٥٨ ٦٤٧ مرض

 ٪١,٠ ١ ٥٢٦   مهينمرض

 ٪٢,٠ ٢ ٩٨٦ حادث شغل

 ٪٢,٥ ٣ ٧٧١ حادث مرور

  ٪١,٩ ٢ ٨٩٧  حادث مرتيل
 ٪٢,٣ ٣ ٥٣٠  *حادث آخر

 ٪٣,٧ ٥ ٦٧٢  **حالة أخرى

 ٪١٠٠ ١٥١ ٤٢٣ اجملموع  

  .لجمهزة، حادث كهربائي خارج املرت جمهزة أو غري ةحوادث رياضية باملدارس أو مبالعب رياضي  *
         خملفات احلرب العاملية، انفجار عبوة، خصام و تبادل العنـف، التقـدم يف الـسن، حـاالت                   **

  .غري معروفة

  توزيع املعوقني حسب اجلنس
    العدد  النسبة
  ذكور  ١٠٠ ٥٦٠  ٪٦٦,٤
  إناث  ٥٠ ٨٦٣  ٪٣٣,٦

  اجملموع    ١٥١ ٤٢٣  ٪١٠٠

  توزيع املعوقني حسب الوسط
    العدد  النسبة
  وسط بلدي  ١٠٠ ٩١٦  ٪٦٦,٦
  وسط غري بلدي  ٥٠ ٥٠٧  ٪٣٣,٤
  اجملموع    ١٥١ ٤٢٣  ٪١٠٠
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   ٢٠٠٣سنة توزيع املعوقني حسب الفئة العمرّية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطور نسبة اإلعاقة حسب الفئة العمرية 
  
  
  
  
  

 
 

  

 

هذا وتعمل تونس حاليا على إعداد منظومة معلوماتية تتوفر فيها كل املعطيات حول               -٧
  . عوقني وحتني ال مركزيا انطالقا من عمل اللجان اجلهوية لألشخاص املعوقني املاألشخاص

  إجراءات تطبيق أحكام االتفاقية   - ثانياً  
     تونس بتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبقتضى القـانون              إن  - ٨

قية بالرائـد    ومبادرهتا بنشر هذه االتفا    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١١ املؤرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ٤رقم  

ة  ة العمري توزتع المعاقين حسب الفئ
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أبريل / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ١٧٥٤الرمسي للجمهورية التونسية مبقتضى األمر رقم       
 تقدم تعهدا جديدا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عاّمة وحقوق األشخاص             ٢٠٠٨

  :ذوي اإلعاقة على وجه اخلصوص، حيث سبق أن انضمت إىل الصكوك الدولية ذات الصلة
املي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية          اإلعالن الع  •

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية         
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال             

 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة        التمييز ضّد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب     
  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية حقوق الطفل

وبالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تعّهدت تـونس باعتمـاد              -٩
  :جمموعة من التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية وتطوير الربامج هبدف بلوغ ما يلي

  . ألحكام االتفاقيةتونسيع التونسي وسياسة مواءمة التشر •
 .إنشاء وتطوير اآلليات والربامج ذات الصلة على الصعيد الوطين واحمللي •

  التدابري املتخذة ملواءمة التشريع والسياسات الوطنية مع أحكام االتفاقية  - ثالثاً  
 التقريـر،    تونس تدابري عديدة سيتم التعرض هلا يف اإلبان يف خمتلف أقـسام                اختذت  -  ١٠

  .ويكفي يف هذا املقام أن نعرض بإجياز التدابري الرئيسية املتخذة
فقد بادرت تونس بالتزامن تقريبا مع قيام اجملموعة الدولية بإعداد اتفاقيـة حقـوق                -١١

 ١٥ املـؤرخ    ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣األشخاص ذوي اإلعاقة بإصدار القانون التوجيهي رقـم         
ألشخاص املعوقني ومحايتهم الذي ميتـاز بكونـه         واملتعلق بالنهوض با   ٢٠٠٥أغسطس  /آب
 صبغة توجيهية  ذو   قانونوهو  . والرعاية واإلدماج  لكل جماالت الوقاية     ا وجامع  شامال اقانون
السياسات واخلطط والربامج واآلليات اليت تعتمدها الدولـة يف          مالئما لتجسيم   ميثل إطارا  إذ

 .جمال النهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم

 :ما مت إصدار النصوص الترتيبية اآليت ذكرها املتعلقة هبذا القانونك  -١٢

 واملتعلق  ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٢٨األمر رقم    •
بإحداث جائزة رئيس اجلمهورية إلدماج األشخاص املعوقني املنقح بـاألمر رقـم        

 .٢٠٠٨مايو / أيار١٩ املؤرخ ٢٠٠٨ لسنة ١٩٥٧

 واملتعلق  ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٢٩األمر رقم    •
     بإحداث جملس أعلى لرعاية األشخاص املعوقني وضـبط تركيبتـه ومـشموالته            

 .وطرق سريه
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 واملتعلق  ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٣٠األمر رقم    •
علـوم التعـديلي    بضبط شروط وإجراءات حتمل هياكل الضمان االجتماعي للم       

        املستوجب على األشخاص املعوقني بعنـوان عالجهـم و إقامتـهم باهلياكـل            
 .الصحية العمومية

 املـنقح   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٨٦األمر رقم    •
 واملتعلق بإحـداث    ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٣ املؤرخ   ٢٠٠٦ لسنة   ١٨٥٩باألمر رقم   

      ص املعوقني وحتديد مقاييس اإلعاقـة وشـروط إسـناد          اللجان اجلهوية لألشخا  
 .بطاقة إعاقة

 املتعلـق   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٨٧األمر رقم    •
 .بضبط شروط وتراتيب تشغيل األشخاص املعوقني

 املتعلـق   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٨٨األمر رقم    •
سندة للشخص املعوق املعـوز وتراتيـب       ملا تفاع باإلعانة املادية  االنوط  ط شر ضبب

املساعدة املادية املسندة لألسرة الكافلة     باالنتفاع   إيداعه لدى أسرة تكفل وشروط    
 .ن سندودبلشخص معوق 

 املتعلـق بـضبط     ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٣٠ املؤرخ   ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٦٧األمر رقم    •
عموميـة  لا ناءاتبلاشخاص املعوقني داخل املواصفات الفنية اخلاصة بتيسري تنقل األ    

    والفضاءات والتجهيزات املشتركة واملركبـات الـسكنية والبنـاءات اخلاصـة           
 .املفتوحة للعموم

 املتعلّـق بتهيئـة     ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٣٠ املؤرخ   ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٧٧األمر رقم    •
 .ومالءمة وسائل االتصال واإلعالم وتيسري تنقّل األشخاص املعوقني

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢ وزيري املالية والثقافة واحملافظة على التراث املؤرخ         قرار •
 . واملتعلّق بضبط معلوم الدخول إىل املتاحف واملعامل التارخيية واملواقع األثرية٢٠٠٥

 ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاين  ٣قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية املؤرخ         •
 .ألشخاص املعوقني إىل املالعب والفضاءات الرياضيةواملتعلّق مبجانية دخول ا

 ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ٢٥القرار املشترك لوزيري الصحة العمومية واملالية املؤرخ         •
واملتعلق بضبط كيفية حتمل مصاريف العالج واإلقامة باهلياكل الصحية العموميـة           

جيبون لشروط  واألجهزة التعويضية والتأهيل بالنسبة لألشخاص املعوقني الذين يست       
 .االنتفاع بالعالج اجملاين أو بالتعريفة املنخفضة

القرار املشترك لوزيري الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني باخلارج واملالية           •
 واملتعلّق بضبط مقدار اإلعانـة املاديـة املـسندة          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١املؤرخ  

 .كافلة لشخص معوق بدون سندللشخص املعوق املعوز واملساعدة املادية لألسرة ال
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القرار املشترك لوزراء الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني باخلارج والصحة          •
 ٢١العمومية والتربية والتكوين والشباب والرياضـة والتربيـة البدنيـة املـؤرخ             

 واملتعلّق باملصادقة على كّراس الشروط املتعلق بضبط تراتيب         ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
سسات اخلاّصة للتربية املختّصة والتأهيل والتكوين املهين لألشـخاص         إحداث املؤ 

 .املعوقني وتنظيمها وسريها

القرار املشترك لوزيري الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني باخلارج والصحة          •
 واملتعلّق بشروط وإجـراءات إحـداث       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١١العمومية املؤرخ   

 .يف إيواء األشخاص املعوقني ورعايتهماملؤسسات اخلاصة املختّصة 

       ٨٠ على ذلك، صدر القانون التوجيهي للتربية والتعلـيم املدرسـي رقـم               وعالوة  -  ١٣
 ٢٠٠٨ لـسنة    ٩ املنقح واملتمم بالقانون رقـم       ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠٢لسنة  

ييز بني األطفال    منه على عدم التم    ٢ والذي ينّص يف الفصل      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١١املؤرخ  
تسهر الدولة على توفري الظروف املالئمـة  " على أّنه ٤ الفصل يفيف سّن التمدرس كما نّص     

  ".لألطفال ذوي االحتياجات اخلصوصية للتمتع حبق التعليم
      ّ      املتعلّـق       ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ١١          املؤرخ       ٢٠٠٨         لسنة     ١٠                        كما صدر القانون رقم       -  ١٤

 على أن يقوم التكوين املهين يف مضامينه ويف تنظيمه          ٣ه   والذي ينص يف فصل                  بالتكوين املهين 
على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بني كافة طاليب التكوين على أن تراعى األحكـام اخلاّصـة                

 .اجلاري هبا العمل بالنسبة لألشخاص املعوقني

       / حزيـران  ١٦ املـؤرخ    ٢٠٠٨ لـسنة    ٣٧هذا باإلضافة إىل إصدار القانون رقم         -١٥
 منه  ٥ واملتعلّق باهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وخاصة الفصل           ٢٠٠٨يونيه  

الذي منح مبقتضاه املشرع التونسي اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية إمكانيـة             
القيام دون سابق إعالم بزيارات إىل مراكز إيواء أو مالحظة األطفال واهلياكل االجتماعيـة              

ة بذوي االحتياجات اخلصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطين اخلاص            املهتم
 ٣ املؤرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ٦٦وكذلك صدر القانون رقم      .حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية   

 . واملتعلّق بتيسري املعامالت لألشخاص احلاملني إلعاقة عضوية٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  ٤املادة     
  لعامةااللتزامات ا

إن التدابري ذات الصبغة الرمسية والقانونية قد تكون قليلة الفعالية إذا مل تصحب بتدابري                -١٦
هتدف إىل نشر الوعي لدى جمموع السكان مبن فيهم املسؤولون عند اختاذ القرارات، بـالقيم               

فـضل  واملبادئ اجملسدة يف االتفاقية باعتبار أن تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتـسىن ب             
  .للقيم واملبادئ اليت تكرسها االتفاقية العمل املستمر من أجل مواءمة السياسة والقوانني الوطنية
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وإدراكا هلذا النهج الذي مييز جبالء اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، عن عدد               -١٧
 مـر   من الصكوك الدولية املماثلة، بدأت احلكومة التونسية قبل التصديق على االتفاقية وعلى           

السنوات املاضية يف تنفيذ برنامج لتحسيس اجلمهور وتثقيفه وذلك بتعبئة جممـوع اإلدارات             
  .واهلياكل العمومية واخلاصة واجلمعيات وسائر املنظمات املكلفة مبسائل اإلعاقة

 أعطى رئيس الدولة إشارة انطالق العمل بأحكـام االتفاقيـة وبروتوكوهلـا                وقد  -  ١٨
نضمام تونس إليها فور تصديق جملس النواب عليها مبقتضى القانون          االختياري عندما أعلن ا   

 ٢٢ املـؤرخ    ١٧٥٤مث مت إصدار األمـر رقـم        . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١١ املؤرخ   ٤رقم  
 الذي يتعلق بنشر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول          ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

تونس يف أشغال جلنة صـياغة االتفاقيـة        االختياري املتعلق هبذه االتفاقية، وكانت مشاركة       
باألمم املتحدة فاعلة كما شاركت يف عديد املؤمترات الدولية واإلقليميـة حـول أحكـام               

واململكـة  " طرابلس"االتفاقية وسبل تطبيقها مثل املؤمترات والندوات اإلقليمية بكل من ليبيا           
  .٢٠٠٩سنة " الدوحة"وقطر " الرباط"املغربية 

عدد التظاهرات اليت نظمتها اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة وسائر          حصر        ويصعب  -  ١٩
املنظمات غري احلكومية بتونس يف جمال نشر مبادئ االتفاقية حيث تقدم هـذه اجلمعيـات               
واملنظمات مسامهة كبرية يف هذا اجملال، من ذلك عرض حمتوى اتفاقية حقوق األشـخاص              

    للنهوض بتـشغيل املعـوقني     " بسمة"نظمته مجعية   ذوي اإلعاقة ضمن فعاليات املؤمتر الذي       
  .المية للتربية والثقافة والعلوم بتونس بالتعاون مع املنظمة اإلس٢٠٠٩سنة 
ريف حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      كما قامت اجلمعيات بدور هام يف سبيل التع         -٢٠
ل املعـوقني،   للنهوض بتـشغي  " بسمة"بأحكام االتفاقية على نطاق واسع على غرار مجعية         و

االحتاد الوطين للمكفوفني واجلمعية العامة للقاصرين عن احلركة العضوية واالحتاد التونـسي            
إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا ومجعية عميقي اإلعاقة بالبيت ومجعية أوليـاء وأصـدقاء             

ملستمر وحتظى هذه اجلمعيات بالدعم ا    . املعاقني واجلمعية التونسية للتصلب اللوحوي املتعّدد     
من اجلهات احلكومية اليت تدعو منظمات اجملتمع املدين إىل مزيد التعريف بأحكام االتفاقيـة              

  . على أوسع نطاق وإبراز املعوق ذهنيا يف صورة إجيابية

  األحكام العامة  - رابعاً  
يف إطار التعريف باملفاهيم واملصطلحات املتعلّقة باإلعاقة الواردة باتفاقيـة حقـوق              -٢١

ومفهوم " األجل الطويل "اص ذوي اإلعاقة كتعريف الشخص املعوق واعتماد مفهوم         األشخ
، إعتمد املـشّرع التونـسي   "تعزيز اإلعمال الكامل للحقوق  "و" الترتيبات التيسريية املعقولة  "

  :املفاهيم التالية
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  األجل الطويل"تعريف الشخص املعوق ومفهوم     
      ٨٣من القـانون التـوجيهي رقـم     ٢يعترب الشخص معوقا حسب أحكام الفصل     -٢٢

      ّ                                    املتعلّق بالنـهوض باألشـخاص املعـوقني            ٢٠٠٥       أغسطس   /     آب   ١٥       املؤرخ   ٢٠٠٥لسنة  
ية أو احلـسية    لأو العق   نقص دائم يف القدرات واملؤهالت البدنية                 كل شخص له   "          ومحايتهم،  
 األساسـية   من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من األنشطةّدالدة حيولاعد ه ب ب حلقولد به أو    

  ".اليومية الشخصية أو االجتماعية ويقلّص من فرص إدماجه يف اجملتمع
وقد تبّنى املشّرع التونسي من خالل هذا التعريف املـزج بـني النظريـة الطبيـة                  -٢٣

واالجتماعية من خالل اعتماده النقص الدائم يف القدرات واملؤهالت البدنية أو العقليـة أو              
 مفهوم األجل الطويل الوارد باالتفاقية مـن ناحيـة واالنـدماج            احلسية وهو ما يتالءم مع    

االجتماعي الشامل أي قبول اآلخر باعتبار أن اإلعاقة جزء من التنّوع البشري الطبيعي مـن               
  .ناحية أخرى

  تعريف الترتيبات التيسريية املعقولة    
ص املعـوقني   قام املشرع التونسي بتحديد مفهوم هتيئة احمليط وتيسري تنقل األشـخا            -٢٤

 ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٦٧ من األمر رقم     ٣والوصول إىل اخلدمة بأيسر السبل حيث نص بالفصل         
 املتعلّق بضبط املواصفات الفنية اخلاصة بتيسري تنقل األشخاص         ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣٠املؤرخ  

املعوقني داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات املشتركة واملركبـات الـسكنية           
تعترب كل بناية أو مؤسسة أو منشأة قابلة لدخول         "ات اخلاصة املفتوحة للعموم على أنه       والبناء

األشخاص املعوقني وذوي احلركة احملدودة إذا متكنوا من الدخول إليها، يف ظروف العمـل              
  ".العادية، والتنقل واالنتفاع بكافة اخلدمات املسداة داخلها

الطرقات واملسالك واملرور العمودي مؤكّدا     كما عّرف املشرع التونسي اإلشارات و       -٢٥
على أنّ تيسري التنقل يشمل املسالك واملصاعد واملدارج واملآوي وبيوت الراحة واإلشـارات       

  ). من األمر املذكور أعاله٢٨الفصل (وجماالت أخرى 
هتيئة ومالءمة وسائل االتصال واإلعالم وتيـسري تنقـل األشـخاص           "وحّدد مفهوم     -٢٦

 ٢٠٠٦مايو / أيار ٣٠ املؤرخ   ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٧٧ من األمر رقم     ١لى معىن الفصل    ع" املعوقني
  :املتعلق بتهيئة ومالءمة وسائل االتصال واإلعالم وتيسري تنقل األشخاص املعوقني كاآليت

مالءمة وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة ووسـائل االتـصال لتيـسري             •
  . ميكنه من تقبل املعلومات والوصول إليهااستعماهلا من قبل الشخص املعوق مبا

توفري وسائل نقل مجاعي مهيأة مبا ميكّن الشخص املعوق من استعماهلا دون حواجز    •
 .أو عراقيل
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  تعزيز اإلعمال الكامل للحقوق    
عمال على تنفيذ املبادئ وااللتزامات العامة الواردة باالتفاقية وخاصة مبـدأ تعزيـز              -٢٧

نسان واحلريات األساسية إعماال كامال لفائدة مجيع األشخاص ذوي         إعمال كافة حقوق اإل   
اإلعاقة، أولت تونس هؤالء األشخاص عناية متزايدة من خالل احلرص على متتيعهم جبميـع              
احلقوق املدنية والسياسية اليت ضمنها التشريع جلميع األشخاص والفئات دون متييز أو إقصاء             

صالحات لإلطار التشريعي اهلادف إىل ضمان تلـك        خاصة من خالل اعتماد العديد من اإل      
  .احلقوق ومحايتها

احلـق يف   "و" احلق يف احلياة  "كما سعت تونس إىل تنفيذ عديد احلقوق مبا يف ذلك             -٢٨
حـق  "و" احلق يف اإلدماج االقتصادي واالجتمـاعي     "و" احلق يف التربية والتعليم   "و" الصحة

  ".احلق يف الوصول"و" احلق يف االستقالل الذايت"و" لاحلق يف التنق"و" املساواة وعدم التمييز
ويف هذا اإلطار قامت تونس بوضع االستراتيجيات والربامج واآلليـات واخلطـط              -٢٩

الكفيلة بضمان متتيع الشخص املعوق هبذه احلقوق األساسية من ذلك وضع اخلطة الوطنيـة              
واخلطة الوطنية لتهيئة احمليط الـيت      ،  ٢٠٠٧للوقاية من اإلعاقة اليت انطلق العمل هبا منذ سنة          

 واخلطة الوطنية لإلدماج املدرسي لألشخاص املعوقني اليت        ٢٠٠٨انطلق تنفيذها خالل سنة     
 والربنامج اخلصوصي لتشغيل األشخاص املعوقني الذي انطلق تنفيذه ٢٠٠٣انطلقت منذ سنة 

  . ٢٠٠٥سنة 
 باألشخاص املعوقني ومحايتهم،    وإضافة إىل ما متّ اعتماده من خطط لفائدة النهوض          -٣٠

يتم إفرادهم بعديد االمتيازات لتيسري متتعهم هبذه احلقوق من ذلك جمانيـة النقـل والنقـل                
بالتعريفة املنخفضة وأولوية االستقبال باإلدارات واملؤسسات العمومية وتشجيع املؤسـسات          

  .اخلاصة على انتداهبم من خالل منحهم إعفاءات جبائية واجتماعية

  إعمال احلقوق واحلريات  - مساًخا 
أولت تونس عناية متزايدة حلماية احلقوق املدنية والسياسية وتعزيزها بالنسبة جلميع             -٣١

املواطنني مبا فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة ولذلك بادرت إىل اعتماد عديـد اإلصـالحات              
ا ومن بني هذه    لتعديل اإلطار الدستوري والتشريعي اهلادف إىل ضمان تلك احلقوق ومحايته         

 الـذي عـزز دور      ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨التعديالت القانون الدستوري املؤرخ     
األحزاب السياسية يف احلياة العامة ووّسع جمال اللجوء إىل االستفتاء فيما يتعلـق باملـسائل               

  . احليوية اليت هتم مستقبل البلد
الدستور تعدد املرشحني    من   ٤٠كما كرست التعديالت اليت أدخلت على الفصل          -٣٢

لرئاسة اجلمهورية وأضفت التعديالت اليت أدخلت على اجمللة االنتخابية عن طريق القـانون             
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 ضمانات قانونية إضـافية لـصاحل       ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٤ املؤرخ   ٢٠٠٣ لسنة   ٥٨رقم  
 الناخبني وأنشأت نظام املراجعة املستمرة للقوائم االنتخابية معززة يف الوقت نفسه شـفافية            

  .العملية االنتخابية يف مجيع مراحلها
وتتجلى التعددية الدميقراطية من خالل وجود سبعة أحزاب سياسية يف جملس النواب              -٣٣

وعالوة على ذلك، توجد يف البالد تسعة أحزاب سياسية متارس حقوقها يف تنظيم األنـشطة            
حـزاب الـسياسية   واالجتماعات، ويف التعبري عن آرائها، ويف نشر صحفها، كما يوجد لأل          

وحيـق هلـا    . املمثلة يف جملس النواب أيضا ممثلون داخل اهليئات احمللية واإلقليمية والوطنيـة           
  .احلصول على املساعدات املالية اليت تقّدمها الدولة لتمويل أنشطتها ونشر صحفها

كما بادرت تونس بتعزيز حرية الرأي والتعبري عن طريق العديد مـن اإلجـراءات                -٣٤
 ١ابري ومنها التعديالت اليت أدخلت على جملة الصحافة، مبقتضى القانون األساسي رقم             والتد
الذي ) الفقرة األخرية  (٣، وال سيما فصله     ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٩ املؤرخ   ٢٠٠٦لسنة  

ال ختضع لإليداع القانوين الصحف اليومية والدورية، مبـا فيهـا اجملـالت             : "ينّص على أّنه  
  ".يةالصحفية الدور

ويف جمال جتسيم الضمانات القضائية واستقالل العدالة اليت تطبق أحكامها على كلّ              -٣٥
 :املواطنني على حّد السواء مبا فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة متّ اعتماد القوانني التالية

 الذي يعّدل ويكّمل ١٩٩٩أغسطس / آب٢ املؤرخ ١٩٩٩ لسنة ٩٠القانون رقم    •
ة ويدخل ضمانات إضافية لألفراد الذين حيرمون مؤقتا مـن          جملة اإلجراءات اجلنائي  

حريتهم، مثل احلد من االحتجاز رهن احملاكمة، وإبالغ أسر األشخاص املوقوفني،           
وتوضيح أسباب االحتجاز واملربرات القانونية، واحلق يف تلقي فحص طيب، وتأمني           

  .وجود سجالت إيقاف ختضع لرقابة وكيل اجلمهورية
 الـذي يعـّدل     ٢٠٠٠أبريـل   / نيسان ١٧ املؤرخ   ٢٠٠٠ لسنة   ٤٣القانون رقم    •

       ويكّمل جملة اإلجراءات اجلنائية، وينشئ مبـدأ القـضاء املـزدوج الدرجـة يف              
 .اجملال اجلنائي

 الذي يعّدل ويكّمل    ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٣١ املؤرخ   ٢٠٠٠ لسنة   ٧٧القانون رقم    •
 .األحكامجملة اإلجراءات اجلنائية، وينشئ خطة قاضي تنفيذ 

 واملتعلق بنقـل اإلدارة     ٢٠٠١مايو  / أيار ٣ املؤرخ   ٢٠٠١ لسنة   ٥١القانون رقم    •
 .العامة للسجون إىل وزارة العدل وحقوق اإلنسان

 واملتعلـق بتنظـيم     ٢٠٠١مـايو   / أيار ١٤ املؤرخ   ٢٠٠١ لسنة   ٥٢القانون رقم    •
السجون، وهو القانون األول من نوعه يف تاريخ السجون الذي يـنظم حقـوق              
وواجبات كل من السجني وإدارة السجون ومينح جملس التأديب وحـده، الـذي     

 .يكون السجناء ممثلني فيه، سلطة إصدار عقوبات تأديبية ضد املذنب
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 والـذي   ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٢ لسنة   ٩٢القانون رقم    •
يذ األحكام  يعّدل ويكّمل جملة اإلجراءات اجلنائية بغية تعزيز صالحيات قاضي تنف         

بتخويله القيام بأمور منها اختاذ قرار إطالق سراح مشروط حبق مدان حمكوم عليه             
 . أشهر٨بعقوبة سجن ال تتجاوز 

 والـذي   ٢٠٠٢أكتوبر  /ل تشرين األو  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٢ لسنة   ٩٣القانون رقم    •
يعّدل ويكّمل جملة اإلجراءات اجلنائية وينص على الصلح عن طريق الوسـاطة يف             

 اجلنائي بتحديد الوسائل البديلة للعمل اجلنائي لتعزيـز روح الوفـاق بـني              اجملال
 .املواطنني وتسوية اخلالفات بطريقة ودية

 والـذي   ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٢ لسنة   ٩٤القانون رقم    •
يعّدل ويكّمل جملة اإلجراءات اجلنائية وينص على أن كل من قضى فترة احتجـاز              

 سجن وثبتت براءته يف وقت الحق، ميكن أن يطالب الدولة بتعويض            مؤقتة أو فترة  
 .الضرر املادي واألديب الناتج عن ذلك االحتجاز

 الذي يكّمل بعض    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٧ لسنة   ٣٢القانون رقم    •
أحكام جملة اإلجراءات اجلنائية ويقضي بأمور منها لزوم إبالغ ضـباط الـشرطة             

حبقه يف االستعانة   "فيه عند استجوابه يف إطار تنفيذ إنابة قضائية         العدلية كل مشتبه    
، مع احلق يف إبالغ احملامي على "مبحام خيتاره بنفسه، على أن يدّون ذلك يف احملضر 

 .حنو مسبق بوقائع الدعوى

     وجيب التذكري يف هذا الصدد بأن استقالل القضاء يكفله الدسـتور الـذي يـنص           -٣٦
القضاة مستقلون ال سلطان علـيهم يف قـضائهم لغـري           "وضوح على أن     منه ب  ٦٥الفصل  
وعالوة على ذلك، يضمن استقالل القضاء تطبيق القانون الساري على مـستوى            ". القانون

     عضوية اجمللس األعلى للقضاء، كما تضمنه سلطة القرار املعترف به هلذا اجمللس، حيث إنـه               
 بل يتخذ قرارات تنفيذية، ال سيما يف جمـال التوظيـف            ال يقتصر على جمّرد اإلدالء بآراء ،      
  .والترقية واحلراك الوظيفي والتأديب

ويف جمال ترسيخ إعمال احلقوق واحلريات صادقت تونس دون حتفظ على اتفاقيـة               -٣٧
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،               

 اللتني تتعلقـان    ٢٢ و ٢١ ذلك اإلعالنات املنصوص عليها يف املادتني        وأصدرت إضافة إىل  
بصالحيات جلنة مناهضة التعذيب يف جمال النظر يف الشكاوي، كما قامت بتنقيح القـانون              

 من اجمللة اجلنائية ١٠١ بإضافة الفصل    ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢ املؤرخ   ١٩٩٩ لسنة   ٨٩رقم  
 من تلك االتفاقية إلعمال مجيع      ١لواردة يف املادة    مكرر الذي عّرف حرفيا التعذيب بصيغته ا      

  .اآلليات الالزمة للتصدي لالنتهاكات
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ويف الوقت نفسه تعمل احلكومة التونسية على تطوير آليات املراقبة، وجتميع األدلـة               -٣٨
وتقدمي املرتكبني إىل السلطات القضائية املالئمة وتيسري وصول ضحايا خمتلف أشكال جتاوز            

وهي إجراءات تدعم إعمال احلقوق     .  العدالة لتمكينهم من احلصول على حقوقهم      السلطة إىل 
  .واحلريات لألشخاص ذوي اإلعاقة مبا أهنا تنطبق على كافة املواطنني دون متييز

وعمال على توفري الظروف املالئمة داخل السجون قامت وزارة العـدل وحقـوق               -٣٩
 تتماشى مع الوضع الصحي لألشخاص املعـوقني    اإلنسان بتهيئتها بكيفية تؤّمن ظروف إقامة     

وذلك من خالل متكني املساجني املعوقني عضويا من اإليواء بالغرف املخّصصة للمـساجني             
 .املرضى وجتهيز بيوت الراحة وبيوت االستحمام

ومن جهة أخرى، ومن بني املبادرات اليت أقدمت عليها الدولة يف إطار التعاون مع                -٤٠
ة العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، جتدر اإلشارة باخلصوص إىل االتفاق املربم            املنظمات الدولي 

 بني السلطات التونسية واللجنة الدولية للصليب األمحر، وهو االتفاق          ٢٠٠٥أبريل  /يف نيسان 
الذي يأذن هلا بزيارة مجيع السجون وأماكن االحتجاز، والوقوف على ظروف االحتجـاز،             

ن ختتارهم اللجنة دون حضور ممثل عن اإلدارة املعنيـة وتقـدمي            واستجواب احملتجزين الذي  
  .مالحظات واقتراحات إىل السلطات املعنية

كما بادرت تونس بكفالة متثيلية األشخاص املعوقني يف اهلياكل الـيت تعـىن هبـم                 -٤١
واليت تتركـب    )٢٤كاللجان اجلهوية لألشخاص املعوقني املتواجدة بكل واليات اجلمهورية         

ممثل عن اإلدارة اجلهوية املكلفة بالـشؤون االجتماعيـة         : ئيس واألعضاء اآليت ذكرهم   من ر 
وطبييب صحة عمومية والطبيب املنسق اجلهوي للطب املدرسي واجلامعي والطبيب املنـسق            
للوحدة اجلهوية للتأهيل وممثل عن اإلدارة اجلهوية املكلفة بالتربية وممثل عن اإلدارة اجلهويـة              

كوين والتشغيل وممثلني عن الصناديق االجتماعية وممثلني عن مجعيـات رعايـة            املكلفة بالت 
  : ومن بني مهامها دراسة وإبداء الرأي يف. األشخاص املعوقني

طبيعة اإلعاقة ودرجتها ونوع بطاقة اإلعاقة ومّدة صلوحيتها واملنافع واالمتيازات            •
 . واالجتماعية للمعيناليت ختّوهلا حسب متطلّبات اإلعاقة والوضعية االقتصادية

امللفات اليت حتال عليها واملتعلّقة بطلب أجهزة وآالت تعويضية ومساعدات فنيـة             •
 .ميّسرة لإلدماج ومساعدة الغري

ملفات األطفال املعوقني املرّشحني لإلدماج املدرسي باملسار العادي وتوجيههم حنو          •
 .ماملؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية املالئمة لوضعه

توجيه األشخاص املعوقني املرّشحني للتكوين املهين وإعادة التأهيل والتشغيل حنـو            •
 .مسالك اإلدماج املناسبة لوضعهم

 .ملفات طلب إيداع لدى أسرة تكفّل أو مبؤسسة إيواء ورعاية األشخاص املعوقني •
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ملفات طلب التمّتع خبدمات رعائية بالبيت لألشخاص عميقي اإلعاقة غري القادرين  •
 .على التنقّل

       كل املسائل اليت يعرضها عليها وايل اجلهـة واملتعلّقـة بالنـهوض باألشـخاص              •
 .املعوقني ومحايتهم

باجمللس األعلى  )  مجعيات ١٠(كما مت متثيل األشخاص املعوقني من خالل مجعياهتم           -٤٢
 ٢١خ  املؤر٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٢٩دث مبقتضى األمر رقم     حلرعاية األشخاص املعوقني، الذي أ    

 ، هبدف معاضدة جمهودات الدولة يف ضبط السياسات الوطنيـة         ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 
الرعاية وإدماج األشخاص املعوقني والنهوض هبم       و لوقاية ا تيجيات القطاعية يف جمال   اواالستر

ويف البحوث والدراسات املتعلقة مبجال اإلعاقة، إضافة إىل تنسيق برامج وتدخالت خمتلـف             
ويرأس اجمللس األعلى لرعاية    .  واملؤسسات واملنظمات واجلمعيات يف جمال اإلعاقة      الوزارات

األشخاص املعوقني الوزير األّول ويتركب من كل الوزراء ونائبني عن جملس النواب ونائبني             
عن جملس املستشارين ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي ورؤساء األحـزاب املمثلـة            

  . مجعيات عاملة يف جمال اإلعاقة ومنظمات وطنية رؤساء١٠مبجلس النواب و
هذا باإلضافة إىل التشجيع على تكوين اجلمعيات اليت تعىن باألشخاص املعوقني اليت              -٤٣

      فرعا موّزعة على خمتلف مناطق الـبالد وتـشرف علـى            ٢٤٢ مجعية هلا    ١٠١بلغ عددها   
  .ن مناطق البالد ميف املائة ٨٠ مركزا للتربية املختّصة تغطي ٢٧٩تسيري 

  ٥املادة     
  املساواة وعدم التمييز

 منها مبدأ املساواة وعـدم      ٥تكّرس اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املادة         -٤٤
والعهد الدويل  ) ٢٥ و ٢املادتان  (التمييز على النحو املعلن يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان          

والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       ) ٢٤املادة  (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
  ).٢املادة (واتفاقية حقوق الطفل ) ١٠املادة (واالجتماعية والثقافية 

 التشريع التونسي يف جمال النهوض باألشخاص املعـوقني يف جـوهره ويف             ويتوافق  -٤٥
 لـسنة  ٨٣أحكامه مع هذه املبادئ من خالل إقرار الفصل األّول من القانون التوجيهي رقم              

ضمان تكافؤ الفرص بني األشخاص املعـوقني         "  ل ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥
  ".وغريهم من األشخاص والنهوض هبم ومحايتهم من أي شكل من أشكال التمييز

 اعتربت، من قبيل التمييز ضمن أحكام القانون املذكور أعاله كل األحكام أو             وقد  -٤٦
  .نتج عنه تقليص من احلظوظ أو ضرر لألشخاص املعوقنياألعمال اليت يترتب عنها إقصاء ي
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باعتماد اإلجراءات التـشجيعية    " مبدأ التمييز اإلجيايب  "ويف نفس السياق أقّر املشّرع        -٤٧
     اخلاصة واهلادفة إىل ضمان املساواة الفعلية يف احلظوظ واملعاملة بني األشـخاص املعـوقني              

  .وبقية األشخاص
  املذكورة أعاله املتعلّقة باملساواة وعـدم التمييـز  ٥واردة باملاّدة ووفقا لألهداف ال  -٤٨

اعتمد القانون التونسي يف جمال النهوض باألشخاص املعوقني مبدأ التمييز االجيايب باعتمـاد             
نظام احلصص من خالل تنصيصه على ضرورة ختصيص نسب لفائدة األشخاص املعوقني يف             

يع اخلاصة واحلصول على القروض وختصيص أمـاكن        جمال التكوين والتشغيل وبعث املشار    
 . وي السيارات وامتيازات يف جمال النقل والتنقلآمب

  ٦املادة     
 النساء ذوات اإلعاقة

 قطيعة كاملـة  ١٩٥٦أغسطس / آب١٣مثلت جملة األحوال الشخصية الصادرة يف    -٤٩
إلعاقة وأداة لتحريرهـا    مع ماض يرفض االعتراف بكرامة املرأة عاّمة مبا يف ذلك املرأة ذات ا            

عن طريق إلغاء تعدد الزوجات والتطليق ورفض العادات والتقاليد اليت وضعت املرأة يف وضع              
  .ال إنساين

كما تواصل هذا املسار بإصالحات أخرى منها اإلصالحات اليت تضمنها القـانون              -٥٠
حوال الشخصية  الذي عّدل ومتّم جملة األ١٩٩٣يوليه / متوز١٢ املؤرخ ١٩٩٣ لسنة ٧٤رقم 

 األطفال، األمر الذي ميثل مكسبا إضـافيا        ومكّن املرأة من املشاركة يف ممارسة الوصاية على       
  . لتونس على درب املساواة بني اجلنسني والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وهو آلية تـضمن    " صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق    "كما أنشأ نفس القانون       -٥١
النفقة للزوجة املطلقة مبا يف ذلك املرأة املعوقة وأبنائها من قبل الدولة يف حالة عـسر                حتصيل  

  . طليقها لضمان مستوى عيش كرمي لفائدهتم
 واملتعلـق  ١٩٨١مـايو   / أيـار  ٢٩املؤرخ   ١٩٨١ لسنة   ٤٦ويشكّل القانون رقم      -٥٢

قد متّ تنقيحه وإمتامـه     بالنهوض باملعاقني ومحايتهم، أّول نّص متكامل متّ وضعه يف الغرض، و          
  .١٩٨٩مارس / آذار١٤ املؤرخ ١٩٨٩ لسنة ٥٢بالقانون رقم 

 شكّلت مصادقة تونس على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التزاما جديدا            مثّ  -٥٣
 من يف املائة ٣٣,٦مبواصلة السري على درب تعزيز حقوق املرأة وخاصة املرأة املعوقة اليت متثل         

وتندرج يف صميم   ).  من جمموع السكان   يف املائة  ١,٥٦الذين ميثلون   (البالد  عدد املعوقني يف    
  .العناية باملرأة باعتبارها متثل نصف اجملتمع

 ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣ويعترب القانون التوجيهي رقم       -٥٤
          عوقـة  املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم لبنة أساسية تكـرس حـق املـرأة امل             



CRPD/C/TUN/1 

19 GE.10-43704 

والتأهيـل  ) ٢١ و ٢٠ و ١٩الفـصول   (والتكوين والتعليم   ) ١٥ و ١٤الفصلني  (يف الصحة   
بلغ عدد النساء ذوات    ) (٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٦الفصول  (والتشغيل  ) ٢٣الفصل  (

اإلعاقة املتحّصالت على متويل لبعث مشاريع مورد رزق يف إطار الربنامج الـوطين لبعـث               
)  من مجلـة املـستفيدين     يف املائة  ٢٠ص املعوقني القادرين على العمل      موارد رزق لألشخا  

 ميداليـة  ٢١ ذهبية من مجلـة     ٣ ميداليات منها    ٨احلصول على   (والثقافة والرياضة والترفيه    
  ).حتّصل عليها املعوقون التونسيون يف األلعاب الرباأوملبية يف بيجني

ة نتيجة لتوفري الرعايـة واإلحاطـة        تطّورت مكاسب املرأة املعوقة بصفة عامّ      كما  -٥٥
املالئمة اليت تستند إىل مجلة من املبادئ والثوابت لعلّ أمهها جتسيم مشولية مقاربـة حقـوق                
اإلنسان وتكريس خيار التالزم بني البعدين االقتصادي واالجتماعي وتعزيز دور مكّونـات            

ّمما أدى إىل تألق املرأة املعوقة يف اجملتمع املدين ونشر ثقافة التضامن بني خمتلف أطراف اجملتمع،     
  .العديد من امليادين

 ملبدأ املساواة بني الرجل واملرأة واإلنصاف بينهما يف كلّ الربامج التنموية متّ             وجتسيما  -٥٦
  .إدراج مقاربة النوع االجتماعي يف خمتلف السياسات والربامج االجتماعية

دماج املعوقات من الفتيات والنساء يف       مكونات اجملتمع املدين على ضرورة إ      وعربت  -٥٧
برامج التكوين املهين ومساعدهتن على بعث مشاريع خاصة، ويف نفس السياق دعت اجلمعية             
التونسية ملساعدة الصم إىل ضرورة تعريف اجملتمع بواقع املرأة الـصماء داعيـة الـوزارات               

ة يف كل اجملاالت وتعزيـز      واملنظمات اليت تعىن باملرأة بضرورة تشريكها بصورة كاملة وفاعل        
 .البحوث والدراسات حول واقع املرأة الصماء

  ٧املادة     
  األطفال ذوو اإلعاقة

الصادرة مبقتضى القانون   (إن املبادئ واملفاهيم األساسية اليت أقّرهتا جملة محاية الطفل            -٥٨
 يف جمال جتعل التشريع التونسي) ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٩ املؤرخ ١٩٩٥ لسنة ٩٢رقم 

    محاية الطفولة متناغما مع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل واتفاقية حقـوق األشـخاص              
  .ذوي اإلعاقة

وقد عملت تونس على االرتقاء بالطفولة مبا هلا من خصوصيات ذاتية وتنشئة الطفل               -٥٩
احلماية له ونـشر    على االعتزاز هبويته الوطنية وإعداده حلياة حّرة ومسؤولة وتوفري الرعاية و          

ثقافة حقوق الطفل وتشريكه بالطرق املالئمة يف كل ما يعنيه واحترام حقوقـه وتعزيزهـا               
  .باعتبار مصلحته الفضلى

 ١٧وقد كانت حقوق الطفل املعوق حاضرة ضمن أحكام هذه اجمللّة وخاصة الفصل               -٦٠
ىل احلقوق املعترف هبـا     يتمتع الطفل املعوق عقليا أو جسديا إضافة إ       "منها الذي ينّص على أن      
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للطفولة باحلق يف الرعاية والعالج الطيب وعلى قدر من التعليم والتأهيل يعزز اعتمـاده علـى                
  ".النفس وييّسر مشاركته الفعلية يف اجملتمع

كما أنّ تونس مبصادقتها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تكّرس حـق               -٦١
ا كامال جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية علـى         األطفال ذوي اإلعاقة يف التمتع متتع     

  .قدم املساواة مع غريهم من األطفال وفقا ملصلحتهم الفضلى
 ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣ويعترب القانون التوجيهي رقم       -٦٢

املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم لبنة يف جتسيد احلقوق األساسـية لألطفـال             
ملعوقني الذين خّصهم املشّرع ضمن أحكام هذا القانون بعديد احملاور املتعلّقة بالوقاية مـن              ا

  .اإلعاقة والصحة والتربية والتعليم والتكوين
وتعترب تونس أّنه ال معىن حلق الطفل يف اإلعالم إذا مل يتبعه حقه يف املـشاركة ويف                   -٦٣

والغـرض  .  يف شأنه وذلك وفقا لسنه وقدراته      إبداء رأيه بكامل احلرية يف اإلجراءات املتخذة      
من ذلك هو إكساب اإلجراءات والقرارات النجاعة املطلوبة لتكون مالئمة لوضع الطفل من             
جهة ولتأمني حق مشاركته الفاعلة مبا يساهم يف إعداده إعدادا كـامال وهتيئتـه لتحّمـل                

لة محاية الطفـل الـصادرة    من جم١٠الفصل (املسؤوليات والتكفل بذاته تدرجييا منذ الصغر  
 املتمم بالقانون   ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ املؤرخ   ١٩٩٥ لسنة   ٩٢مبقتضى القانون رقم    

  ).٢٠٠٢أبريل / نيسان١٧ املؤرخ ٢٠٠٢ لسنة ٤١رقم 
ويف هذا السياق أبدت اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة ارتياحها ملا متّ إجنازه لفائدة                -٦٤

تونس لتكريس حقه يف التربية والتعليم خاصة من خالل وضـع الربنـامج             الطفل املعوق يف    
الوطين لإلدماج املدرسي للمعوقني، باإلضافة إىل حّق االبن املعوق يف التمتع مـدى احليـاة               

هذا وأشارت تلك اجلمعيات إىل الدور الـذي        . باجلراية العمرية بقطع النظر عن سنه ورتبته      
عريف حبقوق الطفل املعوق داعية إىل تكثيفه ومؤكّدة يف نفـس           ميكن أن يلعبه اإلعالم يف الت     

  .السياق على دور األسرة يف ترسيخ قيم ومبادئ وأسس ثقافة حقوق الطفل املعوق

  ٨املادة     
  إذكاء الوعي

وفقا لألهداف اليت حددهتا الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان، بادرت تونس             -٦٥
نسان، على أوسع نطاق ممكن، يف الوقت الذي وضعت فيـه           إىل التثقيف يف جمال حقوق اإل     

برامج مالئمة لتعديل مجيع املناهج، مبا فيها الكتب املدرسية دون استثناء، يف خمتلف مراحـل     
التعليم االبتدائي والثانوي وتعميم تعليم حقوق اإلنسان، يف شكل برنامج عمودي إلزامـي             

  .يم العايلجلميع شهادات اإلجازة واملاجستري يف التعل
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واستهدفت اجلهود يف هذا الصدد بصفة خاصة تنقية الربامج من أي شكل من أشكال                -٦٦
التشّيع ومتكني املدارس وخمتلف املؤسسات التعليمية من بلوغ هدفها احلقيقي الـذي يتمثـل              

  : املتعلّق بالتربية والتعليم املدرسي، يف ما يلي٢٠٠٢ لسنة ٨٠مبوجب القانون التوجيهي رقم 
إعداد الشباب حلياة ال تترك أي جمال للتمييز أو الفصل القائم على نـوع                )أ(  

  اجلنس أو األصل االجتماعي أو العرق أو الدين؛
متكني التالميذ من احلق يف تنشئة شخصيتهم ومساعدهتم علـى الوصـول              )ب(  

  .بأنفسهم إىل النضج حىت تتم تنشئتهم يف إطار مبادئ التسامح واالعتدال

القانون التوجيهي  ( بادرت وزارة التربية يف إطار اإلصالح الشامل للنظام التربوي           كما  -٦٧
فربايـر  / شباط ١١ املؤرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ٩ املنقح واملتمم بالقانون رقم      ٢٠٠٢ لسنة   ٨٠رقم  

 املتعلـق بـالتكوين     ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١١ املؤرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ١٠ والقانون رقم    ٢٠٠٨
  .ة حول حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وقبول اآلخر مواد أساسيجبإدرا) املهين
هذا إضافة إىل إدراج حماور تتعلّق باإلعاقة وخـصوصيات األشـخاص املعـوقني               -٦٨

ومتطلبات إدماجهم ضمن برامج التعليم والتكوين يف الـشعب واالختـصاصات اجلامعيـة         
 ١٥ املـؤرخ  ٢٠٠٥سنة  ل٨٣ من القانون التوجيهي رقم      ٤تطبيقا ألحكام الفصل    (واملهنية  

وتنظيم مسابقات يف   )  املتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم     ٢٠٠٥أغسطس  /آب
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧الرسم والتحرير حول موضوع اإلعاقة خالل سنيت 

كما أّنه يف إطار احلرص على مكافحة القوالب النمطية وأشكال التمييز واملمارسات              -٦٩
عاقة مبا يف ذلك القائمة على اجلنس والسن يف مجيع جماالت           الضاّرة ضّد األشخاص ذوي اإل    

احلياة عملت تونس على تنظيم محالت حتسيسية وتوعوية بوسائل اإلعالم املسموعة واملرئية            
واملكتوبة حول موضوع اإلعاقة حيث بلغ عدد احلصص اإلذاعية حـول هـذا املوضـوع               

متّ تنظيم عديد النـدوات وامللتقيـات    حصة أسبوعية، كما ٢٠باإلذاعات الوطنية واجلهوية  
  . حول قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة

كما متّ يف نفس السياق اعتماد اإلعاقة كموضوع حملتوى طوابع بريديـة خـالل                -٧٠
ويف إطار مزيد التعريف بأحكام االتفاقيـة مت        . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢سنوات  

  .٢٠١٠نصف الثاين من سنة  ندوة جهوية سينطلق يف تنفيذها خالل ال٢٤برجمة 
وأمام ما متثله الوسائط املكتوبة من أمهية يف التعريف باألشـخاص ذوي اإلعاقـة                -٧١

وقدراهتم، ونشر تصّورات إجيابية عنهم ووعي اجتماعي أعمق هبم وتبين موقف يتسم باحترام     
     ، حقوقهم قامت تونس بإصدار العديد من املنشورات واملطويات واملطبوعـات وتوزيعهـا           

كما قامت بتجميع النصوص التشريعية املتعلقة بالنهوض باألشخاص املعـوقني ومحايتـهم            
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن كتيب باللغتني العربية والفرنسية وتوزيعه على            

  .أوسع نطاق
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ت ومن ناحية أخرى تبذل الدولة جهودا كبرية يف جمال البحث العلمي لتطوير املعلوما              -٧٢
والبحث يف املواضيع ذات األمهية اخلاصة باألشخاص احلاملني إلعاقة، وقد متّ يف هذا الـصدد               
بعث وحدات حبث علمي وخمابر وإحداث فرق حبثية صلب وزارة التعليم العـايل والبحـث               
العلمي يف موضوع تعّدد اإلعاقة واضطرابات التعلّم إىل جانب بعث وحدة حبـث يف معهـد                

ومن شأن هذا اجملهود العلمي أن يـذكي        .  حول تقّصي الصمم عند الوالدة     النهوض باملعوقني 
  .الوعي يف اجملتمع بأسره بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم

وقد أشاد ممثلو اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة مبا متّ إجنازه يف هذا اإلطار مذكّرين         -٧٣
للنهوض بتشغيل املعوقني   " بسمة"زها بالتعاون بني جامعة منوبة ومجعية       بالتظاهرة اليت متّ إجنا   

املوجهة للطلبة اليت تستهدف تعويد الطلبة على التعامل مع اإلعاقة          " تظاهرة أمل "حتت عنوان   
  .خراآلو قبول األخر، داعية إىل العمل ملزيد خلق وعي اجتماعي إجيايب ونشر ثقافة قبول 

  ٩املادة     
 صولإمكانية الو

إنّ تونس كبلد صاعد، وفقا لتصنيفات اهليئات املالية مثل صندوق النقـد الـدويل                -٧٤
، تعترب بلدا حيتل مكانة متقدمـة يف جمـال اإلعمـال            )دافوس(االقتصادي العاملي    واملنتدى

التدرجيي للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية وقد كان هلذه السياسة األثر اإلجيايب على            
  .اجملتمع وخاصة منها األشخاص ذوي اإلعاقة فئات 
وملا كان لتهيئة احمليط أمهية بالغة يف إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة العامة                -٧٥

 بإيالء هذا املوضوع االهتمام الالزم من خالل إصدار         ١٩٨١بادر املشّرع التونسي منذ سنة      
 املتعلّـق بالنـهوض باملعـاقني       ١٩٨١مايو  / أيار ٢٩ املؤرخ   ١٩٨١ لسنة   ٤٦القانون رقم   

ينبغي أن جتّهز البناءات املدنية املفتوحة للعمـوم  " منه أّنه ٢٣ومحايتهم الذي ينّص يف الفصل   
  ".مبمّر سهل ومناسب لتنقل املعاقني

 املتعلّـق   ١٩٩١أبريـل   / نيسان ٨ املؤرخ   ١٩٩١ لسنة   ٥١١كما نّص األمر رقم       -٧٦
يتم األخذ بعني االعتبار يف كل      " مكّرر على أنه     ٧يف الفصل   بتنظيم إجنازات البناءات املدنية     

  ".مشروع بناية مدنية املقتضيات الفنية اخلاصة لتيسري تنقل األشخاص املعاقني
 ١٩٩١أكتوبر  / تشرين األول  ٨كما متّ إصدار قرار وزير التجهيز واإلسكان بتاريخ           -٧٧

ل األشخاص املعاقني مـن ذوي احلركيـة   واملتعلّق بضبط املقتضيات الفنية اخلاصة بتيسري تنق 
    احملدودة داخل البنايات املدنية املفتوحة للعموم وقد مشلـت مقتـضيات التهيئـة املـسالك               
واملصاعد واملدارج ومآوي وقوف السيارات وبيوت الراحة واهلواتف واإلشارات وتـسهيل           

  .ستعمال التجهيزاتا
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 ٣ املؤرخ   ١٩٩٤ لسنة   ١٠٤انون رقم   كما ألزم املشّرع التونسي ضمن أحكام الق        -٧٨
 منه علـى  ١٥ املتعلّق بتنظيم التربية البدنية واألنشطة الرياضية بالفصل      ١٩٩٤أغسطس  /آب

كل الباعثني للبنية األساسية الرياضية من مالعب ومسابح وغريها العمل على مالءمة البنية             "
  ".ساعدة له ملمارسة هذا النشاطاألساسية ملتابعة املعوق لألنشطة الرياضية وختصيص البنية امل

وأمام تطّور مفهوم قابلية الوصول قام املشّرع التونسي بتطوير التشريع املعتمـد يف               -٧٩
 ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣اجملال مبقتضى القانون التوجيهي رقم      

) ٤(بأربعة  " يطهتيئة احمل "املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم الذي أفرد موضوع         
 املتعلّق ٢٠٠٦مايو / أيار ٣٠ املؤرخ   ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٦٧وباألمر رقم   ) ١٣ إىل   ١٠(فصول  

بضبط املواصفات الفنية اخلاصة بتيسري تنقل األشخاص املعوقني داخل البنـاءات العموميـة             
 ١٤٧٧والفضاءات والتجهيزات املشتركة والبناءات اخلاصة املفتوحة للعموم واألمـر رقـم            

 املتعلّق بتهيئة ومالءمة وسائل االتصال واإلعـالم     ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣٠ املؤرخ   ٢٠٠٦ة  لسن
  .وتيسري تنقل األشخاص املعوقني

ويف إطار تنفيذ هذه املقتضيات متّ إقرار خطة وطنية لتهيئة احمليط وإمكانية الوصول               -٨٠
  .٢٠٠٨ وشرع يف تنفيذها بداية من سنة ٢٠٠٧خالل سنة 

عض اجلمعيات عن قلقها خبصوص وجود فضاءات بـبعض اجلهـات      وقد أعربت ب    -٨١
داخل اجلمهورية ال تستجيب لشروط التهيئة وتيسري الوصول وهي تدعو اجلهات املعنيـة يف            
الدولة إىل تفادي هذه النقائص وهتيئة الفضاءات العمومية، وإدراج الصورة الرمزية إىل جانب          

  .اخلاصة والعامةالعبارات املكتوبة اليت تدل على األماكن 

  ١٠املادة     
 احلق يف احلياة

 من اتفاقية حقوق األشـخاص      ١٠يعترب التشريع التونسي متناسقا مع أحكام املاّدة          -٨٢
  .ذوي اإلعاقة اليت تعترف مبا للشخص املعوق من حق أصيل يف احلياة

 من  ٢٤١ ومن بني أوجه احلماية اجلزائية للحق يف احلياة ما نّصت عليه أحكام الفصل              -٨٣
 ١٩٧٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٩ املؤرخ   ١٩٧٣ لسنة   ٥٧اجمللة اجلنائية املنقحة بالقانون رقم      

  .من جترمي لإلجهاض عندما ُينجز يف ظروف تتناىف مع أحكام القانون
        ووضعت الدولة استراتيجيات وطنية للوقاية من اإلعاقة واحلّد مـن آثارهـا مـن               -٨٤

املبكر عن األمراض وخمتلف أنواع القصور واإلعاقات يف كـل           والتشخيص   خالل الكشف 
  .مراحل احلياة
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 ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣كما كفل املشرع التونسي ضمن أحكام القانون التوجيهي رقم            -٨٥
 املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم حق الشخص        ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥املؤرخ  

  .وغه وتلقي خدمات طبية وإعادة تأهيل صحياملعوق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بل
 املشرع التونسي لفائدة الشخص املعوق احلق يف جمانية التمتـع باخلـدمات             وضمن  -٨٦

 ١٥ و ١٤الفصول  (الصحية واآلالت التعويضية والتأهيل حيث تتكفل الدولة هبذه املصاريف          
 ). ٢٠٠٥أغسطس / آب١٥ املؤرخ ٢٠٠٥ لسنة ٨٣ من القانون التوجيهي رقم ١٦و

  ١١املادة     
 حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحرصا على مراعـاة           ١١مال باملاّدة   ع  -٨٧
اجلانب اإلنساين الذي تكتسيه حالة األشخاص ذوي اإلعاقة الذي يوجدون يف حاالت تتسم             

انية والكوارث الطبيعية تعطـي     باخلطورة مبا يف ذلك حاالت الرتاع املسلح والطوارئ اإلنس        
  .تونس األولوية يف تقدمي املساعدات الضرورية لفائدة حمتاجيها من هذه الفئة عند الضرورة

 متّ يف هذا اإلطار اختاذ تدابري تشريعية لضمان محاية وسالمة األشـخاص ذوي              وقد  -٨٨
نفجـار والفـزع     من جملة السالمة والوقاية من أخطار احلريق واال        ٢٤اإلعاقة ضمن الفصل    

 الذي ٢٠٠٩مارس / آذار ٢ املؤرخ   ٢٠٠٩ لسنة   ١١بالبنايات الصادرة مبقتضى القانون رقم      
يشمل نظام السالمة اخلاصة بالبنايات املعّدة الستقبال العموم        "ينص يف فقرته األوىل على أن       

على أحكام عامة مشتركة هتّم كل أنواع البنايات وأخرى خاصة بكل نوع منـها تـضبط                
مادا على طبيعة النشاط ومساحة احملالت ومنط البناء وعدد األشـخاص الـذين ميكـن               اعت

استقباهلم بتلك البناءات مبن فيهم املعوقني وسيتم تدعيم ذلك إثر صدور أنظمـة الـسالمة               
  ".اخلاصة بالبناءات املذكورة

       ٩٢ من جملة محاية الطفل الصادرة مبقتـضى القـانون رقـم        ١٨كما نّص الفصل      -٨٩
متتع الطفل بكل ضمانات القانون     " على   ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ املؤرخ   ١٩٩٥لسنة  

اإلنساين الدويل املنصوص عليها باملعاهدات الدولية املصادق عليها بصفة قانونية ومنع تشريك 
  ".األطفال يف احلروب والرتاعات املسلحة

جتماعي داخلي وباحترامها   اسلم  هذا وجتدر اإلشارة إىل أنّ تونس تعرف بتمتعها ب          -٩٠
  .ملبادئ حسن اجلوار اليت متيز عالقاهتا وحبرصها على نشر ثقافة السلم والتسامح بني األمم
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  ١٢املادة     
 ونأمام القاناالعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين 

 مـن   ٦لك بالفصل   ضمنت تونس املساواة يف احلقوق والواجبات لكل املواطنني وذ          -٩١
ودأبت منذ استقالهلا على ضمان املساواة بني كافة فئات اجملتمع أمام القانون متاشـيا   الدستور،  

مع أحكام االتفاقيات والصكوك الدولية ومنها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت تنّص             
  . مع اآلخرين منها على االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة١٢باملاّدة 
 ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣وانسجاما مع هذه األحكام نّص القانون التوجيهي رقم           -٩٢
 على ضمان املساواة الفعلية يف احلظوظ واملعاملة بني األشخاص املعوقني           ٢٠٠٥أغسطس  /آب

  .وغريهم من األشخاص
 كـانون   ١٥ نّصت جملة االلتزامات والعقود الصادرة مبقتضى األمر املـؤرخ           كما  -٩٣

كل شخص أهل لإللزام وااللتـزام مـا مل         " بفصلها الثالث على أن      ١٩٠٦ديسمرب  /األول
وحّددت اجمللة املذكورة بالفصل السادس األشخاص الذين هلم أهلية         " يصّرح القانون خبالفه  

  :مقّيدة ومن بينهم
 . سنة كاملة إذا عقد بدون مشاركة أبيه أو وليه٢٠ و١٣الصغري الذي عمره بني  •

 لضعف عقوهلم أو لسفه تصرفهم إذا مل يشاركهم فيها مقدمهم يف            عليهمحملجور  ا •
  .العقود اليت يقتضي القانون مشاركتهم فيها

هذا ومنح القـانون    . ومنحتهم اجمللّة محاية قانونية فيما يتعلّق بااللتزامات اليت يأتوهنا          -٩٤
 اجلرمية أو كان فاقد العقـل       بهارتكا سنة كاملة عند     ١٣ التونسي من ال يتجاوز سّنه       اجلنائي

  .محاية جنائية يف األفعال اليت تنجر عنها جرائم
كما أّنه يف إطار مزيد محاية بعض الفئات اخلصوصية منح املشرع التونسي محايـة                -٩٥

      لفائدة الشخص الفاقد للبصر وذلك بإلزام ضابط احلالة املدنية بتالوة الوثائق الـيت يرغـب               
رورة وجود شاهد معه يف حالة إذا ما رغب الشخص الفاقـد للبـصر يف               يف إمضائها أو ض   

 تـشرين  ٣ املـؤرخ  ٢٠٠٨ لـسنة   ٦٦إمضاء وثيقة رمسية جتسيما ألحكام القانون رقـم         
  . املتعلق بتيسري املعامالت لألشخاص احلاملني إلعاقة عضوية٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
 أو ضعف العقل بوصفهما معوقان      كما أنّ قانون األحوال الشخصية مل يعترب اجلنون         -٩٦

 من جملة األحوال    ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٦ و ٥ذهنيا من موانع الزواج اليت نصت عليها الفصول         
الشخصية وبالتايل ميكن للشخص اجملنون أو ضعيف العقل الزواج إما بنفـسه إذا مل يكـن                

 أن املـشرع    ماك.حمجورا عليه أو بواسطة وليه أو من يتقدم عنه قانونا إذا كان حمجورا عليه             
  .التونسي منح اجملنون وضعيف العقل احملجور عليه، احلق يف طلب رفع احلجر مبفرده
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 احلماية القانونية، اليت وفرها املشرع التونسي إىل كل من اجملنون وضـعيف        وتندرج  -٩٧
العقل بوصفهما معوقان ذهنيا وكذلك إىل فاقد البصر يف حالة إمضاء الوثائق، ضمن احلرص              

افظة على حقوق هذه الفئة نظرا ملا ميكن أن تتعرض له من إجحاف ومغالطة يف حالة  على احمل 
  .القيام بااللتزامات أو التصرفات القانونية

أما فيما يتعلق بالضمانات اليت جيب أن تتوفر للشخص املعوق ملمارسـة حقوقـه                -٩٨
مي هبا هـذه الفئـة       املشرع التونسي األمر على إطالقه بل وضع أسسا حي         القانونية مل يترك  

وخاصة منهم القاصرين ذهنيا وفاقدي البصر يف حالة اإلمـضاء علـى الوثـائق اإلداريـة                
 املتعلّق بتيسري املعامالت لألشخاص     ٢٠٠٨ لسنة   ٦٦وااللتزامات طبقا ألحكام القانون رقم      

لـة   مـن جم   ٣٧٨احلاملني إلعاقة عضوية والذي متّ مبقتضاه تنقيح الفقرة الثانية من الفصل            
 ١٩٩٤مايو  / أيار ٢٣ املؤرخ   ١٩٩٤ لسنة   ٦٠ من القانون رقم     ٢٣احلقوق العينية والفصل    

  .املتعلّق بتنظيم مهنة عدول اإلشهاد
وفيما يتعلّق بالتدابري املناسبة والفعالة لضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقـة علـى               -٩٩

عوقـون املـضمونون   أساس املساواة يف احلصول على القروض املصرفية، يتمتع األشخاص امل 
اجتماعيا بامتيازات للحصول على قرض من صناديق الضمان االجتماعي لشراء سيارة مهيأة            
تتمثل يف عدم اشتراط اخلطة الوظيفية أو أجر أدىن للشخص املعوق للحصول على القـرض               

  . يف املائة٨,٥ عوضا عن يف املائة ٦والتخفيض يف فائض استخالص القرض إىل 
 األشخاص ذوو اإلعاقة باألولوية يف احلصول على قروض مـن البنـك             كما يتمتع   -١٠٠

 من  يف املائة٣التونسي للتضامن وهو بنك لتمويل املشاريع الصغرى من خالل ختصيص نسبة  
القروض املسندة من قبله لفائدهتم، إضافة إىل متتعهم بالقروض العادية من البنوك التجاريـة              

    ووفقا آلخر اإلحصائيات املتوفرة فقـد حتـّصل        . واطننيعلى قدم املساواة مع غريهم من امل      
 حتصلوا على   ٩ ١١٠ معوقا على قروض من البنك التونسي للتضامن باإلضافة إىل           ٣ ١٣٦

  .قروض من مجعيات تنموية

  ١٣املادة     
  إمكانية اللجوء إىل القضاء

األشـخاص  يف إطار احلرص على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وال سيما حقوق              -١٠١
جزء من جمال اهتمام وزارة العدل وحقوق اإلنسان ويساعد         " حقوق اإلنسان "املعوقني، متثل   

الوزير املكلّف هبذه الوزارة منّسق عام حلقوق اإلنسان مهمته ضمان متابعة هـذه احلقـوق               
وتلقي الشكاوي وإجراء الدراسات بالتعاون مع اهليئة العليا حلقـوق اإلنـسان واحلريـات              

ية والوحدات األخرى حلقوق اإلنسان على مستوى الوزارات األخرى كالداخليـة           األساس
  .واخلارجية والشؤون االجتماعية
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وتعترب السلطة القضائية سلطة مستقلة بذاهتا ال وصّي عليها طبقا ألحكام الدسـتور               -١٠٢
 القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم      " منه الذي ينّص على أن       ٦٥وخاصة الفصل   

وقد ضمن التشريع التونسي حق التقاضي علـى ثـالث درجـات جلميـع              ". لغري القانون 
  .األشخاص مبا يف ذلك األشخاص املعوقني

 على تيسري إمكانية جلوء األشخاص املعوقني إىل القضاء، بادرت تونس باختاذ            وعمال  -١٠٣
 اإلجـراءات   إىل مجيع مراحـل   ) كضحايا أو جناة أو شهود    (تدابري لضمان جلوئهم الفعال     

  .القانونية ومنها تعيني خرباء حملّفني لدى احملاكم يف لغة اإلشـارة

  ١٤املادة     
 حرية الشخص املعوق وأمنه

عملت تونس باستمرار وفقا ألحكام الدستور وإلتزاماهتا مبوجب االتفاقيات الدولية            -١٠٤
 مـن   ١٢ الفصل   على ضمان حق كل فرد يف احلرية واألمن الشخصي بإضافة فقرة أوىل إىل            

أن االحتفاظ قيد التحقيق خيضع للرقابة القضائية وال يـتم اإليقـاف            "الدستور يؤكّد على    
وحيجّر تعريض أي كان لالحتفاظ أو اإليقاف التحفّظـي دون          " التحفظي إال بإذن قضائي   

 من الدستور بالتنـصيص     ١٣كما متّ تعديل الفصل     . احترام اإلجراءات القانونية املعمول هبا    
  ".كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية يف كنف احترام كرامته"احة على أن صر

باعتماده متشيا  " حرية الشخص املعوق هي املبدأ    " أكّد املشّرع التونسي على أن       وقد  -١٠٥
يرمي إىل احلفاظ على الشخص املعوق بوسطه الطبيعي وعدم حرمانه من حريتـه بـسبب               

 ١٥ املـؤرخ   ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣القانون التوجيهي رقم     من   ١٧إعاقته، حيث نص بالفصل     
تعترب من  "...  املتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم على أنه         ٢٠٠٥أغسطس  /آب

  :إجراءات الرعاية
 توفري الرعاية للشخص املعوق داخل أسرته؛  )أ(  

إسناد إعانة مادية للشخص املعوق املعوز أو من يتقّدم عنه قانونـا قـصد                )ب(  
  ملسامهة يف تغطية احلاجيات األساسية؛ا

 ...".إيداع الشخص املعوق لدى أسرة تكفل   )ج(  

إيداع الشخص املعوق لدى مؤسسات خمتّصة يف إيواء        "فيتجسد يف   " االستثناء "أما  -١٠٦
 من هذا القانون وذلك بطلب منـه أو       ١٧طبقا ألحكام الفصل    " ورعاية األشخاص املعوقني  

  :وتوجد بتونس مؤسسات إيواء املعوقني التالية. من يتقّدم عنه قانونا
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وهو مؤسسة عمومية تستقطب حمضوين الدولة      " السند" والتربوي   االجتماعياملركز   •
 شخـصا معوقـا   ١٠٧ سنوات، تبلغ طاقة استيعاهبا     ٦من األطفال املعوقني يف سن      

 .وتقدم هلم خدمات يف جماالت الرعاية والعالج والتأهيل واإلدماج اإلجتماعي

 . شخصا معوقا١١٠ ذهنيا بدون عائل وهو مؤسسة رعائية حتتضن املتخلفنيمركز  •

 كهـال   ١١٠وهو مؤسسة عمومية تستقطب     " األمان"مركز الرعاية االجتماعية     •
معوق ذهنيا بدون سند ّممن بلغوا مرحلة االستقرار النفسي احملالني من مستـشفى             

  .االمراض العقلية والنفسية
بة ظروف الرعاية هبذه املؤسسات اإلجتماعية املختـّصة، أسـند          حرصا على مراق  و  -١٠٧

 من القانون   ٥املشّرع التونسي للهيئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية طبقا للفصل           
 املتعلّق باهليئة العليا حلقوق اإلنسان      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ٣٧رقم  

رئيس اهليئة العليا دون سابق إعالم بزيارات للمؤسـسات         واحلريات األساسية إمكانية قيام     
السجنية واإلصالحية ومراكز اإليقاف ومراكز اإليـواء أو مالحظـة األطفـال واهلياكـل       
االجتماعية املهتمة بذوي االحتياجات اخلصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيـق التـشريع             

  .الوطين اخلاص حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
جتدر اإلشارة إىل أّنه يف إطار تفعيل دور اهليئة العليا حلقوق اإلنـسان واحلريـات               و  -١٠٨

األساسّية كآلية وطنية لرصد ومتابعة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقـوق األشـخاص ذوي              
 حضرته أهّم اجلمعيـات     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧جتماعا مبقّرها يوم    ااإلعاقة، فقد عقدت    

ستماع إىل مشاغل هذه اجلمعيات والتعّرف علـى  اال وقد متّ فيه باخلصوص   املهتّمة باملعاقني، 
  :قتراحاهتا وتطلّعاهتا، ومن بني هذه املقترحاتا

البصرّية والـسمعّية والعـضلّية     ( ممثّلة لكافة أصناف اإلعاقات      متابعة جلنة   تكوين •
 .جتتمع مّرتني يف السنة) والذهنّية واإلعاقة املتعّددة، اخل

 األطراف املعنّية بضرورة القيام مبا يلـزم لـضمان التطبيـق     تحسيسلوضع خطّة    •
 .الكامل ألحكام النصوص القانونية والترتيبية اخلاّصة باملعاقني يف كافة اجملاالت

العمل على إدراج بعض أمراض املعاقني ضمن قائمة األمراض املزمنـة املـشمولة              •
 .بتغطية كاملة للتكاليف على غرار مرض العضالت

ّخل لدى اجلهات املسؤولة لتمكني اآلالت واملعّدات اخلاّصة حصريا باملعـاقني         التد •
 .من اإلعفاء اجلبائي والقمرقي الكامل

تشجيع بعث مجعيات مساعدي األشخاص عميقي اإلعاقة باملنازل نظرا حلاجـة            •
 .مرضى العضالت هلذه اجلمعيات ولتفادي النقص يف هذا اخلصوص
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 اهليئة إىل بعض اجلمعيات واملؤسسات ضمن املهام        ضبط برنامج زيارات تقوم هبا     •
 .املوكولة إليها على النحو السالف الذكر

  ١٥املادة     
 عدم التعّرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 على اتفاقية مناهضة    ١٩٨٨يوليه  / متوز ١١صادقت تونس مبوجب القانون املؤرخ        -١٠٩
 عـّدلت   كما وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،           التعذيب

 ٢٦القانون املتعلّق باإليقاف رهن التحقيق واالعتقال التحفظي مبوجب القـانون املـؤرخ             
 لتوفري ضمانات للوقوف ضد أشكال التعـذيب وغـريه مـن            ١٩٨٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

  . املعامالت القاسية
 ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣ نّص القانون التوجيهي رقم      كما  -١١٠

 منه على أن محايـة األشـخاص        ٣املتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم يف الفصل        
قتصادي واجلنسي والتشّرد واإلمهال وهي مـن مظـاهر املعاملـة           االاملعوقني من االستغالل    

  .ولية وطنيةالالإنسانية واملهينة، تعترب مسؤ

  ١٦املادة     
  عدم التعّرض لالستغالل والعنف واالعتداء 

 القانون التونسي محاية الطفل العاجز من مجيع أشكال العنف واإلمهال مبقتضى يكفل  -١١١
  : من اجمللة اجلنائية اليت تعاقب بالسجن كل من٢١٣ مكرر و٢١٢ و٢١٢الفصول 
رة أو بواسطة بقصد اإلمهـال يف       أو يترك مباش   ، مباشرة أو بواسطة   يعّرض  )أ(  

  مكان آهل بالناس طفال ال طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا؛
         تسبب أو أسهم يف التسّبب بصورة ملحوظة يف إحلـاق أضـرار بدنيـة                )ب(  

  أو معنوية به؛
نتج عن إمهاله بقاء الطفل أو العاجز مبتور األعضاء أو مكـسورها أو إذا                )ج(  

 .ية أو عقليةأصيب بعاهة بدن

وجتدد تونس مبصادقتها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التزامها باختـاذ              -١١٢
التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية وغريها حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة من           

رقم  من القانون التوجيهي     ٣خمتلف أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، حيث نص الفصل         
 املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعـوقني      ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣

ومحايتهم على أن محاية األشخاص املعوقني من االستغالل االقتصادي واجلنـسي والتـشّرد             
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واإلمهال والتخلي تعترب مسؤولية وطنية تتحملها كل األطراف من األسرة والدولة واجلمعيات 
 العمومية أو اخلاصة واملنظمات الوطنية واجلمعيات واألفراد واألشـخاص          احمللية واملؤسسات 
  . املعوقني أنفسهم

 اختذت تونس عديد التدابري املناسبة الستعادة الشخص املعوق عافيته وإعـادة            كما  -١١٣
هذا وتتكفل اهليئة العليـا حلقـوق      . تأهيله وتربيته وتعليمه وتكوينه وإدماجه يف احلياة العاّمة       

سان واحلريات األساسية بزيارة املؤسسات اليت تعىن باألشـخاص ذوي االحتياجـات            اإلن
  . عتداء ورفع تقرير يف شأهنا إن وجدتاالاخلاّصة للوقوف على حاالت االستغالل والعنف و

سة تعليمية جامعية مهمة مراقبـة       نفس السياق أسند املشرع التونسي إىل مؤس       ويف  -١١٤
الربامج التربوية والتأهيلية والتكوينية املوجهة لألشخاص املعوقني مبراكز التربية املختصة مـن            

ن يعرض  أحيث احترامها لبيداغوجية التعامل مع الطفل املعوق وخلوها من كل ما من شأنه              
  .الطفل املعوق لالستغالل والعنف واالعتداء

 من جملة محايـة الطفـل       ٣٠ليف مندوب محاية الطفل مبقتضى الفصل       كما متّ تك    -١١٥
         ١٩٩٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٩ املؤرخ   ١٩٩٥ لسنة   ٩٢الصادرة مبقتضى القانون رقم     

مهمة التدخل الوقائي يف مجيع احلاالت اليت يتبّين فيها أن صحة الطفل أو سالمته البدنية أو  " ب
لخطر وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل أو لألنـشطة           املعنوية مهددة أو معرضة ل    

واألعمال اليت يقوم هبا أو لشىت أنواع اإلساءة اليت تسلّط عليه وخاّصة احلاالت الصعبة احملّددة 
  : وهي٢٠بالفصل 

  . لوالديه وبقاءه دون سند عائليالطفلفقدان  •
 . لإلمهال والتشردالطفلتعريض  •

 .يف التربية والرعاية واملتواصل نالبّيالتقصري  •

 .عتياد سوء معاملة الطفلا •

 . ذكرا كان أو أنثى جنسياالطفلاستغالل  •

 . يف اإلجرام املنظمالطفلاستغالل  •

 .قتصاديااتعريض الطفل للتسّول أو استغالله  •

   أو من يسهر على رعاية الطفل عن اإلحاطة والتربيةاألبوينعجز  •
 من االتفاقيـة    ١٦ اإلعاقة بأمهية أحكام املاّدة      وقد أقرت اجلمعيات العاملة يف جمال       -١١٦

املتعلّقة بعدم التعّرض لالستغالل والعنف واالعتداء ملا تضّمنته من محاية خاّصة لألشـخاص             
املعوقني ودعت إىل ضرورة تكثيف اجلهود التشريعية واإلداريـة واالجتماعيـة والتعليميـة             

  .هذه املمارساتوالثقافية وغريها يف هذا اجملال للتوقي من مثل 
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  ١٧املادة     
 محاية السالمة الشخصية

إن تونس مبصادقتها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تلتزم بضمان محاية              -١١٧
أن لكـل   " منها واليت نّصت علـى       ١٧السالمة الشخصية للشخص املعوق على معىن املاّدة        

" على قدم املساواة مع اآلخـرين شخص ذو إعاقة احلق يف احترام سالمته الشخصية والعقلية      
وذلك من خالل حتجري استخدامه يف التجارب الطبية وعدم تعريضه للعـالج الطـيب دون               
املوافقة الكاملة منه أو من ولّيه أو من يتقّدم عنه قانونا واملنع املطلق للتعقـيم القـصري أو                  

 .اإلجهاض القصري للنساء ذوات اإلعاقة

  ١٨املادة     
 نسيةحرية التنقل واجل

عملت تونس على تكريس هذا احلق فلكل مواطن مبا يف ذلك الشخص املعوق فور                -١١٨
  .والدته احلق يف اسم وجنسية ويعاقب التشريع التونسي على عدم التصريح بالوالدات

  : من جملة اجلنسية التونسية على أن يكون تونسيا٦وينص الفصل   -١١٩
  من ولد ألب تونسي؛  )أ(  
  تونسية وأب جمهول أو ال جنسية له أو جمهول اجلنسية؛من ولد ألم  )ب(  

 .من ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنيب  )ج(  

واحلق يف اجلنسية يكتسب منذ الوالدة يف مجيع احلاالت اليت تسند فيها اجلنسية التونسية طبقا              
  . من جملة اجلنسية٧للفصل 
 من أحكام اتفاقيـة     ١٨م املاّدة    أن القانون التونسي متوائم بالكامل مع أحكا       كما  -١٢٠

 من اتفاقية حقوق الطفل وذلك فيما يتعلّق باحلفاظ         ٨حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واملادة      
  . سم والعالقات العائليةاالعلى اهلوية واحلفاظ على اجلنسية واحلق يف احلفاظ على 

مقّر اإلقامـة  كما أن تونس ضمنت حرية التنقل داخل البالد وإىل خارجها واختيار     -١٢١
وحيّجر تغريب املواطن عن تـراب      .  من الدستور  ١٠يف حدود القانون طبقا ألحكام الفصل       

  .الوطن أو منعه من العودة إليه
 يضمن التشريع التونسي حق املواطن التونسي يف احلصول على جـواز سـفر              كما  -١٢٢

  .ور حكم قضائيمبجّرد طلبه وال ميكن للسلطة اإلدارية رفض إسناد جواز سفر إال بصد
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 تونس مبصادقتها على الصكوك واملعاهدات الدولية إّنما تؤكد التزامهـا بتطبيـق           وإنّ  -١٢٣
مبادئ حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ويف هذا اإلطار يتّم التحيني اآليل لبطاقة الـسوابق              

 .شخاص املعوقنيوتنطبق هذه اإلجراءات على كافة املواطنني بدون متييز ومن بينهم األ. العدلية

  ١٩املادة     
  العيش املستقلّ واإلدماج يف اجملتمع

، يف العيش   على قدم املساواة مع غريهم    خاص ذوي اإلعاقة،    حق األش ت تونس   قرأ  -١٢٤
 الكامل  يهمتدابري لتيسري متتع  ال  عديد واختذتيف اجملتمع، خبيارات مساوية خليارات اآلخرين،       

ألشـخاص ذوي   ا  من خالل متكني   املة يف اجملتمع  حبقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة ك    
وعدم إجبـارهم علـى العـيش يف     السكن  حمل  من اإلقامة بالوسط العائلي واختيار      اإلعاقة  

  .مؤسسات وجتمعات خاصة
 نص التشريع التونسي يف جمال النهوض باألشخاص املعوقني على إلزامية تـوفري        وقد  -١٢٥

 لسنة  ٨٣ من القانون التوجيهي رقم      ١٣قا للفصل   شقق مهيأة بالبنايات العمودية وذلك طب     
 املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتـهم       ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥

ختصيص مساكن مهيأة لألشخاص املعوقني باملركبات السكنية اجلماعية ذات         "الذي أوجب   
  ".البناء العمودي

     مات صحّية وتأهيلّية بالبيـت، تـسهر       كما يتم متتيع عميقي ومتعّددي اإلعاقة خبد        -١٢٦
على تأمينها لفائدهتم مجعيات خمتّصة يف مساعدة عميقي اإلعاقة بالبيت تعزيـزا إلبقـائهم              

  .بوسطهم العائلي
وعمال على توفري اإلطار املختص يف تقدمي خدمات املرافقـة لفائـدة األشـخاص                -١٢٧

إحداث اختـصاص جديـد يف       اجملتمع، مت    املعوقني مبا يعّزز معيشتهم املستقلة وإدماجهم يف      
 كـانون   ٣٠ املـؤرخ    ٢٠٠٩ لـسنة    ٣٨٥٠اإلحاطة احلياتية وذلك مبقتضى األمر رقـم        

 واملتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة مبدارس علـوم التمـريض            ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  .وشروط التحصيل على شهادة عون يف اإلحاطة احلياتية

  ٢٠املادة     
  صيالتنقل الشخ

، أولت ٢٠وفقا لألهداف اليت حددهتا اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باملادة        -١٢٨
تونس أمهية لتهيئة احمليط ومالءمة وسائل االتصال واإلعالم وتيسري تنقل األشخاص املعوقني            

  .ووصوهلم للخدمات نظرا لدورها يف تيسري عملية إدماجهم االقتصادي واالجتماعي
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تيسري ظروف احلياة اليومية لألشخاص املعوقني ركيزة أساسية لإلدماج          يةوتعترب عمل   -١٢٩
االجتماعي لألشخاص املعوقني ومتكينهم من حقهم يف املـشاركة يف احليـاة االجتماعيـة              

  .واالقتصادية والثقافية
  :إقرار ما يليويف هذا اإلطار مت   -١٣٠

وملرافقه وآللـة التنقـل     لشخص املعوق   لالنقل اجملاين وبالتعريفة املنخفضة       )أ(  
 ١٥ املـؤرخ    ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣ من القـانون التـوجيهي رقـم         ١١ الفصل(اخلاصة به   

 ؛) املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم٢٠٠٥أغسطس /آب

 من القـانون    ١٥الفصل  ( جمانا للمعوقني املعوزين     ةإسناد اآلالت التعويضي    )ب(  
 املتعلّـق بالنـهوض     ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣التوجيهي رقم   

 ؛)باألشخاص املعوقني ومحايتهم

تكفل الصناديق االجتماعية بشراء اآلالت التعويضية لفائـدة منخرطيهـا            )ج(  
 ١٥ املـؤرخ    ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣ من القانون التوجيهي رقم      ١٤الفصل  (وأويل األمر منهم    

 .)ايتهم املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومح٢٠٠٥أغسطس /آب

 قامت تونس بوضع خطة وطنية لتهيئة احمليط لفائدة األشخاص املعوقني انطلق            كما  -١٣١
  :  وتتكون من احملاور التالية٢٠٠٨تنفيذها خالل سنة 

  هتيئة املباين املدنية    
 . املركزية واجلهوية واحمللية للوزارات وهياكلها املختصةاملصاحلجرد مباين  •

  .ستوجبة املالتهيئةحتديد عمليات  •

يتّم ضمنه ضبط قائمـة املبـاين       و قطاعي ينجز على مراحل      تنفيذيإعداد برنامج    •
 .مرتبة حسب األولوية ورزنامة االجناز

  .حترام املقتضيات الفنية الواردة بالتشريع اجلاري به العمل بالنسبة للبنايات اجلديدةا •

  هتيئة املؤسسات واملنشآت العامة واخلاصة املفتوحة للعموم    

يعهد مبتابعته للبلديات وذلك الحترام املقتضيات الفنية       و تدرجييا   ينفذضبط برنامج    •
    عرض املسالك، املـداخل واألبـواب، املنحـدرات،        (الدنيا بالبنايات املوجودة    

  ).املدارج، املآوي

 الفنية الواردة بالتشريع اجلاري به العمل عند كـل إحـداثات            املقتضيات احترام •
 . عة وتغيري أو إعادة هتيئة للبناية املوجودةجديدة أو توس

 . واألرصفةواملسالكهتيئة الطرقات  •
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 . هتيئة الطرقات داخل املدن ذات االستعمال املكثف •

 . إىل املرافق العمومية واجملامع اإلدارية واخلدماتيةاملؤديةهتيئة املسالك  •

 .  لتهيئة احمليط يف بعض املناطق البلديةمنوذجيةإجناز جتارب  •

   هتيئة وسائل النقل اجلماعي العمومي    
ضبط برنامج لتهيئة وسائل النقل اجلماعي العمومي املستغلة حاليا طبقا ألحكـام             •

 واملتعلّـق بتهيئـة     ٢٠٠٦ مايو/أيار ٣٠ؤرخ  امل ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٧٧األمر رقم   
  .ومالءمة وسائل االتصال واإلعالم وتيسري تنقل األشخاص املعوقني

 النقل اجلماعي العمومي ضمن أحكام كراس الشروط املتعلقـة          لوسائإدراج هتيئة    •
 . قتناءات اجلديدة هلذه الوسائل وإعالم جلنة الصفقات املختصة بذلكالبا

   من خالل والتواصلاإلعالم واالتصالهتيئة وسائل     
      زمين لتأهيل مواقـع الـواب التابعـة للـوزارات تيـسريا لنفـاذ              برنامجضبط   •

 .األشخاص املعوقني

عالمية من فرص متويل ميسرة لتوفري أجهـزة مهيـأة          اإل اخلدمات   مسديمتكني   •
  .ومالئمة خلصوصيات األشخاص املعوقني

   التوعية والتحسيس    
      حتسيسية حول أمهية هتيئة احملـيط جبميـع جماالتـه يف إدمـاج              ومضاتإعداد   •

 .الشخص املعوق

 .تنظيم ندوات وملتقيات حول هتيئة احمليط •

املهندسـون املعمـاريون،   (دعمات حتسيسية موّجهة حول هتيئة احملـيط        إصدار م  •
 .)، اخلالباعثون العقاريون

 اخلاّصة بتهيئة الفضاءات واملمرات اخلاّصة باملعاقني ووضعه على         املعايريإعداد دليل    •
 .نترنت بغية نشر مضموهنا على نطاق واسعاإلشبكة 

     عاون مـع وزارات الداخليـة والتنميـة        تنظيم وزارة التجهيز والتهيئة الترابية بالت      •
    احمللية والشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني باخلارج يوما دراسـيا وذلـك           

 حول تيسري تنقالت األشخاص احلـاملني إلعاقـة يف          ٢٠١٠مايو  / أيار ١٣يوم  
 .الفضاءات العمومية

ة احمليط لفائـدة األشـخاص      وقد مت يف إطار الربنامج التنفيذي للخطة الوطنية لتهيئ          -١٣٢
 :املعوقني وتيسري تنقلهم ووصوهلم للخدمات حتقيق اإلجنازات التالية
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     العمومية وبعض املباين اخلاصة املفتوحـة للعمـوم مبمـرات           البناياتجتهيز بعض    •
  خاصة باملعوقني،

 املطارات، احملطات الرئيسية  (  للنقل اجلوي والربي والبحري    الرئيسيةهتيئة احملطات    •
 ).لألرتال، حمطات املترو

 . باملدن الكربى وخاصة على مستوى األرصفة واإلشاراتالرئيسيةهتيئة الشوارع  •

 .هتيئة بعض الفضاءات الرياضية •

 والترفيهية واملنتزهات العمومية خاصة على مـستوى        الثقافيةهتيئة بعض الفضاءات     •
 .احلواجز املعمارية

 ) .خل إ،ة وفضاءات جتاريةنزل سياحي( للعموم مفتوحةهتيئة مؤسسات  •

 .للمعوقنيبعض الشواطئ هتيئة  •

استعمال أماكن التوقف الوقيت واألماكن املخصصة باملآوي العموميـة واخلاصـة            •
 .باألشخاص املعوقني ومرافقيهم

 هتيئة وسائل التنقل     

   :من خاللتوفري وسائل نقل مجاعي عمومي مهيأة متّ الشروع تدرجييا يف   -١٣٣
 . مترو مهيأةتاعرب اقتناء •

 . حافالت مهيأةاقتناء •

      بلغـت إىل حـد اآلن      ( حافلة سنويا لفائدة مجعيات رعاية املعـوقني         ٢٠إسناد   •
 ).  حافلة٢٧٤

  باألولوية من قبل األشخاص املعوقني تستعملختصيص مقاعد  •

 مهيأة هبا دورة مياه مالئمة خلصوصيات األشخاص املعـوقني        عربةتوفري قاطرة هبا     •
 .ت نقل املسافرينبقطارا

 املعّدة قصرا لنقل األشخاص املعوقني من األداءات واملعاليم املوظفة          احلافالتإعفاء   •
  .عند التوريد والصنع والبيع

 بالنسبة للنقل الفردي ينتفع األشخاص املعوقني بتخفيـضات جبائّيـة بعنـوان             أّما  -١٣٤
معيات واملؤسسات الـيت تعـىن      كما تعفى اجل  . العربات السّيارة املعّدة خصيصا الستعماهلم    

باألشخاص املعوقني من دفع املعلوم الوحيد التعويضي املوظف على النقل بالطرقـات واألداء        
  . على القيمة املضافة على نقل األشخاص املعوقني بواسطة احلافالت اليت هي على ملكها
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رورة اإلعفـاء   ويف هذا اإلطار دعت بعض اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة إىل ض             -١٣٥
املوظفة على مجيع األجهزة واملعينات الالزمة لتيسري       ) القمرقية والضريبية (الكلّي من األداءات    

كما دعت إىل ضرورة تسريع تنفيذ اخلطـة        . حياة األشخاص املعوقني وإدماجهم يف اجملتمع     
عمومية مبا ييـّسر    الوطنية لتهيئة احمليط وإعطاء األولوية لتهيئة الفضاءات اإلدارية واهلياكل ال         

  .وصول الشخص املعوق للخدمة

  ٢١املادة     
 حرية الرأي والتعبري واحلصول على املعلومات

والقوانني اجلاري هبا العمـل وال سـيما جملـة          ) ٨الفصل  (يقر الدستور التونسي      -١٣٦
الصحافة احلق األساسي لكلّ شخص يف حرية التعبري والرأي، واحلصول على املعلومات وهو             

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويتجسد ذلك         ٢١يتوافق مع مقتضيات املادة     ما  
وطنية ميلك أغلبيتها القطاع اخلاص أو األحزاب السياسية تـصدر          وجود نشريات  من خالل 

  .مبختلف اللغات وتتناول شىت املواضيع وهي متاحة حبرية يف السوق التونسية
ات أيضا يف تنّوع اجملال السمعي البصري التونسي ويتجسد حق احلصول على املعلوم  -١٣٧

قناتان تلفزيتان خاصتان   " ٢١تونس  "إذ توجد إىل جانب قناة التلفزة الوطنية والقناة التلفزية          
كما يقر القانون لكل مواطن بكامل حرية التقـاط الـربامج التلفزيـة             .  إذاعات خاصة  ٣و

  .بواسطة اهلوائيات
املعدات الالزمة بغية دفع وسائط اإلعالم إىل بث معلومـات          وتقدم الدولة املوارد و     -١٣٨

وتعّد منذ سنوات مؤسسة التلفـزة      . وبرامج تفيد األشخاص ذوي اإلعاقة اجتماعيا وثقافيا      
اإلذاعة الوطنية وإذاعة الشباب    (ومؤسسة اإلذاعة   ) ٢١ وقناة تونس    ٧قناة تونس   (التونسية  

املعوقني يف شكل حصص يومية وأسـبوعية       برامج خمصصة لألشخاص    ) واإلذاعات اجلهوية 
  ). حصة إذاعية أسبوعية ٢٠(

وتعترب مصادقة تونس على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تعزيزا الخنراطهـا     -١٣٩
الكامل فيما يتعلّق حبرية الرأي والتعبري واحلصول على املعلومات يف جتسيم هذا احلق حيـث               

 ٣٠ املؤرخ ٢٠٠٦ لسنة ١٤٧٧ من األمر رقم   ١صل  نّص املشّرع التونسي ضمن أحكام الف     
مة وسائل االتصال واإلعالم وتيسري تنقل األشـخاص        ء املتعلّق بتهيئة ومال   ٢٠٠٦مايو  /أيار

مة وسائل االتصال واإلعالم مع خصوصيات األشخاص ءاملعوقني على أن املقصود بتهيئة ومال
ة واملكتوبة ووسائل االتصال لتيـسري      املعوقني هـو مالءمة وسائل اإلعالم املرئية واملسموع      

  .استعماهلا من قبل الشخص املعوق مبا ميكنه من تقبل املعلومات والوصول إليها
تضمن مؤسـسات اإلعـالم   " من األمر املذكور أعاله على أنه   ٢كما نّص الفصل      -١٤٠

امج العمومية واخلاصة متابعة األشخاص املعوقني لرباجمها السمعية البصرية وخـصوصا الـرب           
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 ٣كما نّص الفصل    ".  اإلخبارية مبالءمتها خلصوصياهتم وذلك باعتماد لغة اإلشارة والعنونة       
تتخذ خمتلف مؤسسات اإلعالم اإلجراءات الكفيلة بتيسري مشاركة        "من نفس األمر على أنه      

  ". األشخاص املعوقني يف إعداد الربامج ودعم حضورهم ومشاركتهم يف تنشيطها
 األحكام، يتم تشريك األشخاص املعوقني ضـمن الـربامج اإلذاعيـة            وتنفيذا هلذه   -١٤١

إىل العنونة بـالربامج  والتلفزية وتستعمل لغة اإلشارة حاليا يف الربامج اإلخبارية أساسا إضافة   
كما يتّم استعمال طريقة الرباي يف تعليم املكفوفني، وهي لغة معتمدة يف التـدريس              . التلفزية

ليت توفّر الوسائل البيداغوجية بلغة الرباي جمانا، كما متّ إصدار قاموس           من قبل وزارة التربية ا    
لغة اإلشارة التونسي املوّحد من قبل معهد النهوض باملعوقني ومبشاركة ممـثلني عـن كـل               

  . اجلمعيات العاملة يف جمال الصمم وضعاف السمع
ـ            -١٤٢            ؤلفني خـالل  هذا وقد متّ إيداع حمتواه باملؤسسة التونـسية حلمايـة حقـوق امل
 ومتّ تنظيم عديد الـدورات التكوينيـة        ٢٠١٠-٠٣-١٥-١٣-٠٩ حتت رقم    ٢٠١٠سنة  

حول حمتوى القاموس استهدفت املتدخلني يف هذا اجملال باإلضـافة إىل اسـتعمال الفتـات           
  .اإلشارات باإلدارات العمومية وبعض حمطات النقل العمومي

لفائدة األشخاص املعوقني من خالل     ديثة لالتصال   التكنولوجيات احل يتم توظيف   كما    -١٤٣
           لفائدة األشـخاص املعـوقني     لالتصالتوظيف التكنولوجيات احلديثة     من ذلك    عديد الربامج 

(E-handicapés)   يتعلق بالدعم البيداغوجي لألطفـال املعـوقني        األول:  الذي يتضمن مكونني 
حيـث عملـت    ن بعد لفائدة األشخاص املعوقني       يتعلق بتوفري اخلدمات ع    الثايناملتمدرسني و 

 خلية خدمات إعالمية واتصالية حبساب خلية بكل      ٢٤تونس يف إطار هذا املشروع على تركيز        
  .والية لفائدة األشخاص املعوقني حتتوي على جتهيزات مالئمة خلصوصيات هذه الفئة

 خـدمات اإلدارة    وتقدم هذه اخلاليا خدمات عن بعد يف عديد اجملاالت على غرار            -١٤٤
االتصالية وخدمات الكترونية خمتلفة وانترنا وإعالمية ومساعدة على إعداد ملفات أو حبوث            

  .وخدمات خمتلفة يف اجملال االجتماعي
 من تونس على استفادة األشخاص املعوقني مـن الفـرص الـيت تتيحهـا           وحرصا  -١٤٥

وقع إنترنـت مهيـأ خـاص        إجناز م  ٢٠٠٧التكنولوجيات احلديثة لالتصال متّ خالل سنة       
كما قامت أغلب اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة         www.handicap.tnباملعوقني حتت عنوان    

  .بإجناز مواقع إنترنت خاصة هبا
وجيدر التذكري إىل أّنه متّ منذ عّدة سنوات إحداث مركز وطين لإلعالمية املوّجهـة                -١٤٦

        ألطفال املعاقني إضافة إىل إحداث مراكز جهوّية لإلعالمية املوجهة لـنفس هـذه الفئـة              ل
  .من األطفال
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ووعيا من تونس بأمهية تيسري النفاذ الرقمي لفائدة األشخاص املعوقني، متّ الـشروع           -١٤٧
 إحداث موقع   يف هتيئة مجيع مواقع اإلنترنت اإلدارية، كما متّ إقرار إسناد اجلمعيات الراغبة يف            

   . دينار٤,٠٠٠إنترنت منحة تشجيعية قدرها 
ويف إطار إتاحة أكرب قدر ممكن من الفرص لتمتيع األشخاص املعوقني للحصول على               -١٤٨

املعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة، يتمتع األشخاص املعوقون بتخفيـضات          
  . على خدمات اإلنترنت يف املائة٥٠قدرها 

  ٢٢دة املا    
 احترام اخلصوصية

 من الدستور التونسي متتع املواطن حبقوقه كاملة بالطرق والشروط          ٧يضمن الفصل     -١٤٩
املبينة بالقانون وال حيّد من هذه احلقوق إال قانون يتخذ الحترام حقوق الغري ولصاحل األمـن            

  .العام والدفاع الوطين واالزدهار االقتصادي والنهوض االجتماعي
 كان سّنه   أياّ من الدستور التونسي احلياة اخلاصة لكل مواطن         ٩ضمن الفصل   كما    -١٥٠

حرمة املسكن وسـرية املراسـلة      : "وينص هذا الفصل على ما يلي     )  من االتفاقية  ٢٢املادة  (
  ".مضمونتان إال يف احلاالت االستثنائية اليت يضبطها القانون

دة تصل إىل سنتني علـى مـن        وينص القانون اجلنائي على تسليط عقوبة السجن مل         -١٥١
وكذلك تسليط عقوبـة    )  من القانون اجلنائي   ٢٥٧ و ٢٥٦الفصالن  (ينتهك حرمة املسكن    

  ). من اجمللة اجلنائية٢٥٣الفصل ( أشهر ملن ينتهك سرية املراسلة ٣السجن ملّدة 
هذا ويف إطار مواكبة التطورات التكنولوجية أصدر املشرع التونسي عديد القوانني             -١٥٢

  . يت حتمي تراسل املعلومات والبيانات الشخصية ملستعملي اإلنترنتال

  ٢٣املادة     
  احترام البيت واألسرة

لتزاما بالقضاء على   ا مصادقة تونس على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          متثل  -١٥٣
 التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع املسائل ذات الصلة بالزواج واألسرة والوالدات            

  .حترامهم على قدم املساواة مع اآلخريناوالعالقات وتأمني 
وللشخص املعوق احلق يف الزواج وتكوين أسرة طبقا ألحكـام جملـة األحـوال                -١٥٤

وهو شخص تنطبق عليه مقاييس (الشخصية، كما يسمح املشرع التونسي بزواج اجملنون مثال    
ة عدم احلجر عليه أو بإذن من وليـه      سواء بنفسه يف حال   ) اإلعاقة واحلصول على بطاقة إعاقة    
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كما ال يفرض التشريع التونسي أي قيود على اختيار الزوجني          .الشرعي إذا كان حمجورا عليه    
  .لعدد األطفال الراغبني يف إجناهبم

وخيلوا التشريع التونسي املتعلق بالتبين والكفالة واإليداع العائلي لألطفال من أيـة               -١٥٥
ملعوق من إمكانية احتضان طفل ضمن هذا اإلطـار إذ تبقـى            إشارة من حرمان الشخص ا    

  .عاقة اإلمصلحة الطفل الفضلى هي احملدد يف إيداعه بأي عائلة بقطع النظر عن 
وسعيا من تونس إىل احلفاظ على صّحة األم والطفل، متّ تعميم التالقيح قبل احلمل                -١٥٦

واليد اجلدد وفقا لروزنامة مضبوطة حيث      وأثناءه وبعده، كما أقّرت إلزامية وجمانية تالقيح امل       
كما مت تنظيم دورات تدريبية حـول       . يف املائة  ٩٨بلغت نسبة تلقيح األطفال اجلدد بتونس       

  .قواعد الصحة اإلجنابية لفائدة الشبان الصم واملكفوفني
وتعمل تونس على مساعدة األشخاص املعوقني يف النهوض حبياهتم واحملافظة علـى              -١٥٧

 ألف منحة قارة لفائـدة      ٢٣ األسري بالوسط الطبيعي حيث تسند الدولة سنويا         استقرارهم
ويتّم الترفيع يف هذه املنحة كلّما كان للعائلة أطفـال يف سـّن   . األشخاص املعوقني املعوزين 

  .الدراسة، وبصفة دورية تبعا الرتفاع مستوى املعيشة
املتوازنة لألطفال، يويل املـشّرع     وإميانا من تونس بأمهية الوسط األسري يف التنشئة           -١٥٨

  .أمهية خاصة للمحافظة على الطفل املعوق يف مجيع احلاالت وقدر اإلمكان داخل أسرته
       ٩٢ من جملة محاية الطفل الصادرة مبقتـضى القـانون رقـم             ٤وقد نص الفصل      -١٥٩
جراءات جيب أن تكون كل اإل    " على أنه    ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ املؤرخ   ١٩٩٥لسنة  

والتدابري اليت تتخذها كافة اجلهات املعنية مرتكزة على تغليب مصلحة الطفل على غريها من              
 من نفس اجمللّة على إعطاء االعتبـار األّول للعامـل           ٧كما نص الفصل    ". املصاحل األخرى 

  .الوقائي داخل العائلة تأكيدا لدور الوالدين يف التربية والرعاية
جيب أن يهدف كل قرار يقع اختاذه إىل    "ن نفس اجمللة على أنه       م ٨كما نص الفصل      -١٦٠

إبقاء الطفل يف حميطه العائلي إال يف احلاالت اليت يتبّين فيها للسلطة القضائية أن بقاء الطفل يف 
ويف هذا اجملال نشري أن اإلقرار باملسؤولية       " حميطه العائلي من شأنه أن يعّرضه إىل خطر حمدق        

 يف تربية الطفل ورعايته ال يعين منحهما حرية مطلقة إذ يبقي للمجتمـع              األساسية للوالدين 
 من اتفاقية حقوق األشخاص     ٢٣املاّدة  (قتضاء عن طريق آلية اإلشعار      االواجب التدخل عند    

  ).ذوي اإلعاقة
ونتيجة هلذه املقاربة شهد عدد مراكز التعهد النهاري باألشخاص املعوقني تطـّورا              -١٦١

 مراكـز  ٤(يف حني ال يتجاوز عدد مراكز اإليواء       )  مركزا ٢٧٩( عددها   ملحوظا حيث بلغ  
  ). يف املائة من جمموع املراكز٠,٠١٤أي بنسبة 

جتماعية تعطي األولوية إلبقاء الشخص املعـوق بوسـطه         اوقد تبّنت تونس مقاربة       -١٦٢
      ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣الطبيعي إذ أقّر املشرع التونسي، ضمن أحكام القانون التـوجيهي رقـم             
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 ١٧ املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم بالفصل        ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥املؤرخ  
  .منه، إمكانية إيداع الشخص املعوق لدى عائلة كافلة ومنحها مساعدة مادية وعينية

 شخصا معوقا   ٤٠ إيداع   ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف إطار هذا التوجه متّ منذ تشرين األول         -١٦٣
يتم هذا اإلجراء بطلب من الشخص املعوق نفسه أو من يتقدم عنه قانونا             لدى أسرة كافلة، و   

  .وبطلب من العائلة الكافلة

  ٢٤املادة     
  التعليم
إن تونس، يف إطار إعماهلا إلجبارية التعليم، كفلت دخول األطفـال املعـوقني إىل              -١٦٤

 ٢٠٠٢نة   لـس  ٨٠املدارس العمومية بدون قيد أو شرط حيث نص القانون التوجيهي رقم            
 ١١ املـؤرخ    ٢٠٠٨ لـسنة    ٩ واملنقح واملتمم بالقانون رقم      ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٣املؤرخ  
 املتعلق  ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١١ املؤرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ١٠ والقانون رقم    ٢٠٠٨فرباير  /شباط

تسهر الدولة على توفري الظروف املالئمة لألطفـال       " على أّنه    ٤بالتكوين املهين بالفصل رقم     
 منه على أن يتم التعليم      ٢كما نّص الفصل    ". تياجات اخلصوصية للتمتع هبذا احلق    ذوي االح 

  .على قدم املساواة دون متييز
 ٢٠٠٥أغسطس / آب١٥ املؤرخ ٢٠٠٥ لسنة ٨٣كما ضمن القانون التوجيهي رقم       -١٦٥

تضمن الدولة لألطفـال    " على أنه    ١٩املتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم بالفصل       
ملعوقني حق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين باملنظومة العادية يف اجملال وتوفر هلـم فرصـا               ا

  ".متكافئة للتمتع هبذا احلق
وقد مكنت السياسة التعليمية اإللزامية والعامة واجملانية اليت تنتهجها تونس من حتقيق              -١٦٦
  : التاليةالنتائج
  . يف املائة٩٩مدرس والذين التحقوا باملدارس  الذين بلغوا سن التاألطفالبلغت نسبة  •
 .حتّسن نسبة النجاح وتراجع نسبة الرسوب والتسرب املدرسي •

 .حتسني التجهيزات األساسية •

  . اإلنترنت من املدارس بشبكةيف املائة ٥٠ربط  •
 من نفس القـانون علـى       ٢٥ و   ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ نّصت الفصول    كما  -١٦٧

تكوين لألطفال املعوقني غري القادرين على مزاولة التعليم والتكوين         ضمان التعليم والتأهيل وال   
  .باملنظومة العادية وذلك وفقا حلاجياهتم اخلصوصية

وسعيا من تونس إلعمال هذا احلق بادرت بوضع خطة وطنية لإلدمـاج املدرسـي        -١٦٨
مل  وتـش  ٢٠١٥ ومتتد إىل غاية     ٢٠٠٤-٢٠٠٣شرع يف تنفيذها بداية من السنة الدراسية        
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هذه اخلطة إدماج األشخاص املعوقني مبختلف إعاقتهم باملدارس العادية ومتتد علـى ثالثـة              
  :مراحل وترتكز على ما يلي

 .هتيئة احمليط ورفع احلواجز املادية لضمان إدماج فعلي للمعوق يف احلياة العامة •

     لإلدماج وخاصة على مـستوى الكـشف والتـشخيص          واملالئماإلعداد اجليد    •
 .رين لإلعاقاتاملبك

 .  ومساندهتم ماديا ومعنوياوتوجيههمإرشاد األولياء  •

 .دعم فرص اإلدماج التربوي املبكر خاصة يف مرحلة ما قبل الدراسة •

الرفع من قدرة النظام املدرسي على إدماج األطفال املعوقني باعتماد بيـداغوجيا             •
دعم اخلـصوصي   مالئمة الحتياجاهتم وضمان تيسري ترسيمهم باملدارس وتوفري ال       

 .واملساندة الفنية والصحية الالزمة كلما اقتضت خصوصيات إعاقتهم ذلك

           التربويـة املـشرفة علـى كـل مراحـل التعلـيم            اإلطـارات تطوير كفاءات    •
 .واإلحاطة والتنشيط

تصالية مالئمة تعمل باخلصوص على تعبئة خمتلف املتدخلني        اوضع خطة إعالمية و    •
      ياهتم لضمان اخنراط إجيـايب لكافـة األطـراف املعنيـة          وتطوير مواقفهم وسلوك  

 .بالعملية التربوية

 .ي دور اجلمعيات وضرورة اخنراطها يف عملية اإلدماج املدرسأمهيةالتأكيد على  •

 اخلطة يف مرحلتها األوىل إدماج األشخاص القاصـرين عـن احلركـة             واستهدفت  -١٦٩
 ٩ و ٦خلفيف والذين تتراوح أعمـارهم بـني        العضوية والصم واملعوقني ذهنيا من الصنف ا      

 يف مرحلتها الثانية إدراج ضعاف البصر وتعميم األقسام التحضريية، أما           واستهدفتسنوات،  
املرحلة الثالثة فقد مشلت املدارس اإلعدادية ومدارس املهن ومراكز التكوين املهـين وذلـك              

  .٢٠١٠-٢٠٠٩انطالقا من السنة الدراسية 
 مدرسة حاضنة ألقسام حتضريية     ٢١٦ مدرسة منها    ٣٢٧املدارس الداجمة    بلغ عدد    وقد  -١٧٠

 تلميذا حيملون إعاقات خفيفة ومتوسـطة هـذا دون          ١ ٤٩٦موزعة على خمتلف املناطق يؤمها      
  . تلميذا وطالبا٦ ٠٠٠احتساب التالميذ املعوقني املدجمني تلقائيا والبالغ عددهم حوايل 

تعليمية ذات جودة وذلك من خالل تكوينـها        كما سعت تونس إىل وضع برامج         -١٧١
  .اإلطار املختص للقيام بذلك وتوفري دورات تكوينية دورية لفائدة اإلطار التربوي

أمهية الشراكة بني مؤسسات الدولة ومكّونات اجملتمع املدين يف إجناح عملية           وإميانا ب   -١٧٢
م، تقوم اجلمعيات العاملة يف جمال      إدماج األشخاص املعوقني باملنظومة العمومية للتربية والتعلي      

اإلعاقة بدور فّعال يف تقدمي املرافقة واملساعدة البيداغوجية وحصص الدعم وخدمات التأهيل            
  .لألطفال املعوقني املدجمني) التنطيق والتدليك، اخل(



CRPD/C/TUN/1 

GE.10-43704 42 

وعمال على ضمان جناح التلميذ املعوق وتوفري الظروف املناسبة إلجراء االمتحانات،       -١٧٣
 تونس وحسب نوع اإلعاقة مساعدا يف الكتابة لألشخاص الذين يعجزون عن ذلـك              تسّخر

  .عند إجراء االمتحانات وإضافة بعض الوقت يف زمن االمتحانات الوطنية
ولئن كان املبدأ هو اإلدماج الكلّي لألشخاص املعوقني باملنظومة العاديـة للتربيـة               -١٧٤

منظومة للتربية والتعليم املختّص والتكوين لفائـدة       والتعليم والتكوين، فقد متّ بالتوازي وضع       
األطفال املعوقني الذين تعذّر عليهم االلتحاق مبدارس املنظومة العادية، تتكـون مـن سـتة               
مؤسسات عمومية تابعة للوزارة املكلفة بالشؤون االجتماعية تـستقطب تالميـذ معـوقني             

  : يلي موزعني كما
 ٢٠٠٩  بعنوان العمومية املرمسني باملؤسساتالتالميذ توزيع

 عدد التالميذ املؤسسة

 ١٠٢  سيدي ثابتب" السند"املركز االجتماعي التربوي

 ٤٣  بنابل والتربوي للقاصرين عن احلركة العضويةالصحي اجملمع

 ٤٣  هاللقصرمركز التكوين املهين للمعاقني الصم ب

 ٧٦  حبوادث احلياة مركز التأهيل املهين للقاصرين عن احلركة العضوية واملصابني

 ١٠١  اإلرادةوحدة

 ٣٦٥ اجملموع  

  ٢٠٠٩  لسنة نوع اإلعاقة حسب للتربية اخلاصة والتأهيلالعمومية املؤسسات
  املنتفعنيعدد  املراكزعدد  اإلعاقةنوع

 ٢٠٣ ٢ ذهنية

 ٤٣ ١ مسعية

 ١١٩ ٢ عضوية

 ٦٣١ ٦ بصرية

 ٩٩٦ ١١ ةاجلمل  

 ٢٧٩راكز التربية املختصة تديرها اجلمعيات بلغ عددها        كما تتوفر بتونس شبكة من م       -١٧٥
 معوقا، تقـدم    ١٦ ٠٠٠ وتستقطب ما يقارب     يف املائة  ٨٠مركزا تغطي خمتلف املناطق بنسبة      

  :هلم خدمات يف جمال التربية والتعليم والتأهيل والتكوين موزعني حسب نوع اإلعاقة كما يلي
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  ةذهني إعاقة
  التالميذعدد فروع مراكز الفروع/اجلمعيات

 ٧ ٠٨٠ ٩٠ ١١١  إلعانة املتخلفني ذهنياالتونسي حتاداال

  ١١٠    ١  مركز املتخلفني ذهنيا بدون سند مبنوبة
 ٧٧  ٤  ابن سينامجعية

 ٧٧  ٢ "أوالدنا" املعوقني األطفال أولياء مجعية

 ٦٥ ١ ١ ٢١اجلمعية التونسية لألشخاص حاملي تثلث صبغة 

 املعاقني باالنكماش النفساين     التونسية لرعاية  اجلمعية
  الصبياينوالذهان

٤٣  ٢ 

  ٥٤ ٢  ٢  اجلمعية التونسية النهوض بالصحة النفسية 
  -    ١  مجعية أولياء وأصدقاء الطفل االنطوائي

 ٧ ٥٠٦ ٩٣ ١٢٤ وعاجملم  

 عضوية إعاقة

  التالميذعدد فروع  مراكز الفروع/اجلمعيات

 ٧٦٨ ٤٥ ١٩ عضوية للقاصرين عن احلركة الالعامة اجلمعية

 ١٩٦  ١  عن احلركة العضوية بصفاقسالقاصرين رعاية مجعية

 للقاصرين عن احلركة العـضوية متعـددي        اجلهوية اجلمعية
 اإلعاقة بسوسة

١٥٧  ١ 

 عن احلركة العضوية واملصابني     للقاصرين" السباسب "مجعية
 بالقصور الكلوي

٥٨  ١ 

  ٢١    ١  وية املتلويمجعية االندماج للقاصرين عن احلركة العض
  ٣٨    ١  مجعية التأهيل واإلحاطة باملعاقني عضويا بنب عروس

 ١ ٢٣٨ ٤٥ ٢٤ وعاجملم  

 ةبصري إعاقة

  التالميذعدد فروع مراكز الفروع/اجلمعيات

 ١٧٣ ٢٤ ١٢ للمكفوفني الوطين حتاداال

      ١  نادي البصر للمغرب العريب
 ١٧٣ ٢٤ ١٣ اجملموع  
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  ةمسعي إعاقة

  التالميذعدد فروع مراكز الفروع/اجلمعيات

 ٢٠٤٩ ٣٧ ٣٨  الصمملساعدة التونسية اجلمعية

 ٦١٥ ١٣ ١٣  رعاية فاقدي السمعمجعية

 ٢ ٦٦٤ ٥٠ ٥١ وعاجملم  

  ةخمتلف إعاقات

  التالميذعدد فروع مراكز الفروع/اجلمعيات

 ١ ١٧٥ ١٦ ٢٠  أولياء وأصدقاء املعوقنيمجعية

 ١ ٦٣٧  ٣٥  خمتلفةمجعيات

 ٨١  ٣ اد املدارس املختصة املندجمةاحت

 ١١٩  ١ "التفاؤل" تأهيل األطفال مجعية

 ٧١  ١ لألمهات التونسية اجلمعية

 ٣١  ١  كبار املعوقنيملساعدة" الربيع "مجعية

  ١٠٦ ١  ٣  مجعية تأهيل وادماج املعوقني بالتضامن
 ٣ ٢٢٠ ١٧ ٦٤ وعاجملم  

  ددةمتع إعاقة

  التالميذعدد عفرو مراكز الفروع/اجلمعيات

 ٨٧ ٢ ١ "املروءة"مجعية مرافقة متعددي اإلعاقة 

اجلمعية التونسية ألولياء األطفال املعوقني ذهنيـا مـن         
 "املالئكة"الصنف العميق ومتعددي اإلعاقة 

٣٦  ١ 

 -  ١ بالبيتعميقي اإلعاقة مجعية مساعدة 

 ١٢٣ ٢ ٣ وعاجملم  
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 العمومية  راكزاملات رعاية األشخاص املعوقني و    معي جل  التربية اخلاصة  مراكز توزيع جدول
  ٢٠٠٩بعنوان سنة 

 عدد املراكز العمومية عدد املراكز التابعة للجمعيات نوع اإلعاقة

 ٣ ١٢٤ ذهنية

 ١ ٥١ مسعية

 ٢ ٢٤ عضوية

 ٦ ١٣ بصرية

  ٣ متعددة

  ٦٤ خمتلفة

 ١٢ ٢٧٩ ةاجلمل

 ٢٩١ وعاجملم  

 
ز، تقّدم الدولة الدعم املادي والفين للجمعيات املشرفة        ويف إطار مساعدة هذه املراك      -١٧٦

  :عليها، واملتمثل خاصة يف
  .إسنادها منح سنوية عن كل طفل معوق مرسم مبركز تابع هلا •
 برامج لتأهيل مراكز التربية املختصة مشلت بناء مراكز جديـدة وصـيانة             ٣إجناز   •

أي مـا   (د  .م ١٥,٧وتوسعة مراكز موجودة وجتهيزها باعتمادات مجلية بلغـت         
 ). مليون دوالر١١,٢٥٠يعادل 

تربية، صحة، تكـوين مهـين، فالحـة،        (وضع إطارات يف عديد االختصاصات       •
 .على ذّمتها) رياضة، أنشطة ترفيهية، اخل

 .لنقل منظوريها)  حافلة سنويا٢٠ (لفائدهتاإسناد حافالت  •

  .ربية املختصةتنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة اإلطارات العاملة مبراكز الت •
ويف إطار دعم اإلدماج املدرسي لألطفال املعوقني وتقليص الفجوة الرقميـة بـني               -١٧٧

لرفع لتوظيف التكنولوجيات احلديثة لالتصال      متّ تركيز مشروع     االجتماعيةخمتلف الشرائح   
ـ         ق يف جمال التربية والتعليم    ومن أداء الطفل املع    ة  الذي مت يف إطاره إعداد تطبيقـات إعالمي

خاصة بربامج التعليم من مستوى السنة التحضريية إىل السنة السادسة من التعليم األساسـي              
عربيـة،  (تؤمن مضامني تعليمية بيداغوجية مدرجة بالربامج الرمسية للنظام التعليمي بتـونس            

وتستهدف األشخاص املعوقني   ). ، رياضيات، تاريخ، جغرافيا، إيقاظ علمي     إنكليزيةفرنسية،  
  . طفل معوق٥ ٠٠٠ يف سن الدراسة، وقد انتفع هبذه الربامج ما يقارب الذين هم
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ويف هذا اإلطار، دعت بعض اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة وخاصة فيما يتعلّـق          -١٧٨
باملكفوفني إىل ضرورة توفري ممّهدات إجناح اإلدماج التربوي للمكفوفني من خالل الدعوة إىل    

تابة وقراءة من قبل املدرسني العاملني مبعاهد املكفوفني وضـمان          إلزامية إتقان طريقة براي ك    
  .حق التدريس لألستاذ الكفيف هبذه املعاهد

كما دعت اجلمعيات املمثلة للصّم إىل ضرورة توفري املوارد البشرية واملادية لضمان              -١٧٩
غـة اإلشـارة    حق الصم يف التعليم على قدم املساواة مع اآلخرين باملدارس العادية واعتماد ل            

بربامج التعليم العادية و إدراج مواد تعرف باإلعاقة وكيفية التعامل مع األشخاص املعوقني يف              
  .مجيع مراحل التعليم

  ٢٥املادة     
  الصحة
يرتكز نظام الصحة يف تونس على سياسة تقوم على الرعاية الصحية األساسية الـيت                -١٨٠

قاية من األمراض الوبائية، ومكافحة بعـض       تتمحور بدورها حول رعاية األم والطفل، والو      
اآلفات االجتماعية، وكذلك معاجلة األمراض العادية ّمما مكّن من القضاء علـى األمـراض              

  .املعدية اليت كانت متثل األسباب الرئيسية يف األمراض واإلعاقات ووفيات األطفال
رصا متجـّددا   ومتثل مصادقة تونس على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ح           -١٨١

 يف التمتع بأعلى مستويات الصحة دون متييز علـى           األشخاص ذوي اإلعاقة   حقعلى توفري   
 على خدمات صحية م التدابري املناسبة الكفيلة حبصوهلحيث قامت تونس باختاذأساس اإلعاقة  

  .مبا يف ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي
 ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣وقد نص القانون التوجيهي رقم        -١٨٢

 على متتيع األشخاص    ١٥ و ١٤ و ١٣املتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم بالفصول       
 وتـوفري اآلالت    باهلياكل الصحية العمومية  املعوقني مبجانية العالج والتداوي وخدمات التأهيل       

 املعوزين، وتتكفـل    التعويضية وتكفل الدولة بتكلفة هذه اخلدمات بالنسبة لألشخاص املعوقني        
  . الصناديق االجتماعية بتكاليف اخلدمات املسداة ملنظوريها وأويل األمر منهم

  : ونتيجة هلذه السياسة مت حتقيق عديد اإلجنازات من أمهّها  -١٨٣
    القضاء على العديد من األمراض واألوبئة وخاصة األمـراض املـسببة لإلعاقـة              •

 . كالشلل والكزاز

 الصحية ذات الصبغة الوقائية على كـل الـشرائح االجتماعيـة            اخلدماتجمانية   •
 ).كإلزامية الفحص الطيب قبل الزواج، اخل(
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ضمن الروزنامة الوطنية للتالقيح منذ سـنة        Rubéoleإدراج التلقيح ضد احلمرياء      •
 .٢٠٠٧ سنة األطفال من يف املائة ٩٣ مما مكن من تغطية ٢٠٠٥

 املختـصني يف اهلندسـة الوراثيـة وتطـوير           يف جمال تكوين األطباء    اجملهوددعم   •
 .التجهيزات الطبية والعلمية يف جمال الكشف املبكر عن اإلعاقات وتفاديها

 الطب املدرسي واجلامعي يف فترة ما قبل الدراسة يف جمال التقـّصي         خدماتتعزيز   •
 .املبكر لإلعاقات احلسية الوظيفية

ت املعرضة أكثر من غريهـا      دعم الكشف املبكر عن اإلعاقة وخاصة لدى العائال        •
 .ملخاطر اإلعاقة وذلك بتعميم وسائل الكشف والتحليل باملؤسسات الصحية

 أثناء احلمل حيث بلغت نسبة التغطية ملراقبة احلمل على املستوى           اإلعاقةاحلّد من    •
 يف املائة وإدراج عيادة خامسة ملراقبة احلمل تساهم يف التقـّصي اآليل             ٩٦الوطين  

 .لدم والسكري والتعفن البويل وأداء املقوسات الوليدي للمرأةألمراض فقر ا

 يف إطار املبـادرة     ٢٠١٤-٢٠٠٩ وطين للوقاية من اإلعاقة البصرية       برنامجإقرار   •
  .vision 2020العاملية الشاملة 

 . علمية للتحسيس باالنعكاسات السلبية لزواج األقاربندواتتنظيم  •

 .ة األم واجلنني أثناء فترة احلمل املبكر ضمن برامج مراقبالكشفاعتماد  •

 العاملة يف جمال اإلعاقة يف الربامج الوقائية والتحسيسية من خالل  اجلمعياتمسامهة   •
التقصي املبكر للصمم عند الولدان والقيام بدورات تكوينية توعوية لفائدة الشباب           

 .املعوق يف جمال الصحة اإلجنابية

  ٢٦املادة     
 التأهيل وإعادة التأهيل

إن تونس مبصادقتها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وما تضّمنته مـن               -١٨٤
 منها املتعلّقة بالتأهيل وإعادة التأهيل، إمنا تعترف بأمهيـة التأهيـل            ٢٦أحكام وخاّصة املادة    

النفسي واالجتماعي والتربوي واملهين للشخص املعوق حبيث يصبح قادرا على االعتماد على            
ز إدماجه أو إعادة إدماجه يف اجملتمع من خالل استعادة أو دعم قدراته ومهاراته              الذات وتعزي 

الكامنة، مبا يكفل بلوغه أقصى قدر ممكن من االستقاللية واحملافظة عليها وكفالـة إشـراكه        
  .ومشاركته يف مجيع اجملاالت

تلـف   وحدة جهوية للتأهيل مبخ٢٤ إطار إعمال هذا احلق قامت تونس بتركيز    ويف  -١٨٥
واليات اجلمهورية تتمثل مهمتها يف الكشف املبكّر لإلعاقة وتوجيه احلاالت اليت يتم الكشف 
عنها وتقدمي اخلدمات التأهيلية الالزمة وتطوير برامج لتأهيل وإعادة تأهيل األشخاص املعوقني      
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الؤما من خالل العمل بصيغة املشاريع اإلفرادية يف مقاربة رعاية األشخاص املعوقني، وذلك ت            
 ١٥ املـؤرخ    ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣ من القـانون التـوجيهي رقـم         ٣مع مقتضيات الفصل    

 املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم الذي ينص على اعتبار          ٢٠٠٥أغسطس  /آب
 تـشريك األشـخاص     ويتم. تأهيلهم وتوعيتهم وتعليمهم وتكوينهم املهين مسؤولية وطنية      

  .ضع برامج التأهيل وإعادة التأهيل اخلاصة هبماملعوقني أنفسهم وعائالهتم يف و
       من نفس القانون على التعهد املبكّر والتأهيل الـالزم وكـلّ            ٢٠ نّص الفصل    كما  -١٨٦

ما يتعلّق باإلعداد والتحضري للمرحلة قبل املدرسية من قبل الدولة واجملتمع حسب احلاجيات             
  .اخلصوصية للطفل املعوق

ذا احلّق بعده االجتماعي دعت اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة          ويف إطار إعطاء ه     -١٨٧
إىل ضرورة مزيد توفري مستلزمات العمل احلديثة وموارد بشرية ومادية لضمان تأهيل وإعادة             

  .تأهيل ذي نوعية
 من كّراس الشروط املتعلّق بإحداث املؤسسات اخلاّصة للتربيـة          ١٥ الفصل   وينص  -١٨٨

تكوين املهين لألشخاص املعوقني وتراتيب تنظيمها وسريها على ضرورة         املختصة والتأهيل وال  
اعتماد املؤسسات على مشاريع إفرادية تتالءم وخصوصيات كل مستفيد، وميكن أن يساهم            

 من نفس الكّراس    ٢٩ نص الفصل    كما. يف وضعها وإجنازها ومتابعتها ويل الشخص املعوق      
ين بتنمية قدرات الشخص املعـوق وتكوينـه يف         على أن يكلّف إطار التأهيل والتكوين امله      

  .اختصاصات خمتلفة مالئمة لقدراته حسب برامج يعّدها للغرض
ويف إطار التجسيم العملي هلذا احلق يوجد بتونس مركز عمومي للتأهيـل املهـين                -١٨٩

 شخص معوقا ١٠٠للقاصرين عن احلركة العضوية واملصابني حبوادث احلياة يستقطب حوايل        
 من مهامه إعادة التأهيل املهين للمعوقني هبدف إعادة إدماجهم يف الوسط النشيط،             عضويا و 

  .٢٠١٠كما مت إحداث مركز ثان جبنوب البالد سينطلق نشاطه خالل سنة 

  ٢٧املادة     
  العمل والعمالة

عملت تونس بأحكام العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -١٩٠
 اتفاقية عمل   ٥٨واعد العمل الدولية وصادقت تونس إىل حّد اآلن على          والثقافية، وكذلك ق  

دولية ومنها باخلصوص االتفاقيات الثمانية املتعلقة مببادئ حقوق اإلنسان األساسية يف العمل،         
 بشأن دور التكوين املهين والتدريب املهين يف تنمية املـوارد البـشرية             ١٤٢واالتفاقية رقم   
  .أن التأهيل املهين وتشغيل املعاقني بش١٥٩واالتفاقية رقم 

 ٢٧وتونس مبصادقتها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة املـاّدة              -١٩١
ويف هذا السياق   . منها تعترف حبق الشخص املعوق يف العمل على قدم املساواة مع اآلخرين           
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 ١٥املـؤرخ    ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣كّرس املشّرع التونسي ضمن أحكام القانون التوجيهي رقم         
 املتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم، حق هـذه الفئـة يف            ٢٠٠٥أغسطس  /آب

ال ميكن أن تكون اإلعاقة سـببا يف        " منه أنه    ٢٦احلصول على الشغل، حيث نّص بالفصل       
حرمان مواطن من احلصول على شغل يف القطاع العام أو اخلاص إذا توفرت لديه املؤهالت               

وتعمل الدولة على وضع اخلطط والسياسات للنهوض بتشغيل األشخاص          ".بهاملالئمة للقيام   
 وال جيوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من إجراء املناظرات أو االختبارات             هذا". املعوقني

  ). من نفس القانون التوجيهي٢٧الفصل (املهنية لالنتداب بالعمل بالوظيفة العمومية 
 من القانون التـوجيهي املـذكور       ٣٥ إىل   ٢٨بالفصول  وقد بّين املشّرع التونسي       -١٩٢

مبادئ تشغيل األشخاص املعوقني بالقطاعني العام واخلـاص وبعـث املـشاريع الـصغرى              
كما أرسى املشرع التونسي ألّول مـرة       . واالمتيازات املمنوحة يف إطار تشغيل هذه الشرحية      

قني بالوظيفـة العموميـة   ضمن أحكام هذا القانون نظام احلصص يف تشغيل األشخاص املعو  
  يف املائـة مـن       ١ضرورة ختصيص نسبة ال تقـل عـن         " منه على    ٢٩حيث نّص الفصل    

وقد مكّن  ". االنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند باألولوية لفائدة األشخاص املعوقني        
 شخص معوق بالوظيفة العمومية منذ دخول القـانون         ٦٠٠هذا اإلجراء من تشغيل حوايل      

  . التنفيذحيز
 ١ من القانون املذكور على إلزامية ختصيص نسبة ال تقل عن            ٣٠كما نّص الفصل      -١٩٣

 عامل فما فـوق لفائـدة األشـخاص         ١٠٠ من مراكز العمل بكل مؤسسة تشغل        يف املائة 
 من عـدد  يف املائة ٩٠املعوقني، وبلغت نسبة التشغيل باملؤسسات اخلاصة امللزمة هبذه النسبة     

  . باملؤسسات واملنشآت العموميةيف املائة ٩٨اجب تشغيلهم يف حني بلغت املعوقني الو
 ٢٠٠٦ووعيا من تونس حبق الشخص املعوق يف احلصول على عمل متّ منذ سـنة                 -١٩٤

خالل املفاوضات االجتماعية بني أطراف اإلنتاج إدراج موضوع تشغيل األشخاص املعوقني           
  ). اتفاقية٢٠أكثر من (ضمن أحكام االتفاقيات القطاعية املشتركة 

كما أقّر املشرع التونسي ألّول مرة العمل ببدائل التشغيل يف حاالت تعذّر التشغيل               -١٩٥
  :وتتمثل هذه البدائل فيما يلي ). من القانون التوجيهي٣١الفصل (املباشر 
 متكني الشخص املعوق من العمل عن بعد لفائدة املؤجر، •

  املقاولة الثانوية،متكني الشخص املعوق من العمل بنظام •

 اقتناء منتوج األشخاص املعوقني واملنتصبني حلساهبم اخلاص، •

      اقتناء منتوج مراكز اإلنتاج التابعـة للجمعيـات العاملـة يف جمـال النـهوض               •
 .باألشخاص املعوقني

وعمال على تشجيع املؤسسات اخلاصة على انتداب املعوقني، أقّر املـشرع التونـسي              -١٩٦
تتمثل خاصة يف إعفائها من     ) ٢٠٠٥ من القانون التوجيهي لسنة      ٣٤الفصل  (ائدهتا  امتيازات لف 



CRPD/C/TUN/1 

GE.10-43704 50 

دفع نصف أو ثلثي أو مجيع مسامهات املؤجر يف أنظمة الضمان االجتماعي بعنوان كلّ شخص               
وإعفائها من  ) خفيفة أو متوسطة أو عميقة    (معوق يتّم تشغيله وذلك حسب نوع بطاقة اإلعاقة         

ين املهين واملسامهة يف صندوق النهوض باملسكن لفائدة األجراء على كلّ           دفع األداء على التكو   
كما أقّر املشّرع التونسي ألّول مّرة عقوبات خمالفة تطبيق إلزاميـة           . شخص معوق يتّم تشغيله   

، مع حتديد اجلهة اليت هلا      )املتمثلة يف خطية تضاعف يف صورة العود      (تشغيل األشخاص املعوقني    
  .الفات وحترير احملاضر يف الغرض وهي تفقدية الشغلسلطة معاينة املخ

ويف حالة إصابة العامل بإعاقة ناجتة عن حادث شغل، فإن صاحب العمـل ملـزم                 -١٩٧
بإبقائه يف مركزه األصلي أو تعيينه يف مركز آخر شاغر يتماشى ومؤهالتـه وخـصوصيات               

عامل املصاب على التقاعـد     ويف حالة العجز املطلق عن مواصلة العمل، يتم إحالة ال         . إعاقته
حسب التراتيب اجلاري هبا العمل ويؤخذ وجوبا رأي اللجنة اإلدارية املتناصـفة أو اللجنـة              

  .اإلستشارية للمؤسسات حسب القطاع
 بوضع برنامج خصوصي لتشغيل األشـخاص       ٢٠٠٤كما بادرت تونس منذ سنة        -١٩٨

ة متّ يف إطاره تنظيم قوافـل حتسيـسية         املعوقني بالتعاون مع اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاق       
للتعريف مبؤهالت األشخاص املعوقني وإبرام عقود شغل مع املؤسسات ومتويـل مـشاريع             

يف هذا اإلطار، تتوىل    . خاصة لفائدهتم، وإسنادهم آالت تعويضية لتيسري تنقلهم ملواقع عملهم        
ة وتنميـة معـارفهم     للنهوض بتشغيل املعوقني رعاية األشخاص ذوي اإلعاق      " بسمة"مجعية  

كما تعمل على . وتعزيز قدراهتم للتعويل أكثر ما ميكن على أنفسهم لالندماج يف احلياة املهنية
تطوير أساليب اإلحاطة باألشخاص املعوقني ونشر روح املبادرة لديهم من خالل تكثيـف             

حلة التكوين  عمليات املساعدة واملساندة هلم يف خمتلف مراحل إقامة مشاريعهم املهنية منذ مر           
للنهوض بتشغيل املعوقني   " بسمة"وتقوم مجعية   . إىل غاية االندماج يف عمل مؤجر أو مستقل       

مبساعدة احلرفيني من ذوي اإلعاقة على ترويج منتجاهتم وحتفيزهم إىل املشاركة يف خمتلـف              
وتسهم كذلك يف نشر الـوعي لـدى        . املعارض والتظاهرات التجارية يف جمال اختصاصهم     

العام الوطين بأمهية العناية بظاهرة اإلعاقة وبسبل الوقاية منها ومعاجلتـها واإلحاطـة             الرأي  
  .بأصحاهبا وهتيئة الظروف املالئمة هلم حىت يندجموا يف جمتمعهم وميارسوا أنشطتهم وأعماهلم

كما قامت تونس بإحداث جلنة فنية مشتركة على مستوى اجلهات تتكّون من مجيع               -١٩٩
ستكشاف فرص التشغيل   الة يف جمال تشغيل األشخاص املعوقني وهتدف إىل         األطراف املتدخ 

 من تشغيل   ٢٠٠٤املتاحة بسوق الشغل واالطالع على طلبات الشغل وقد مكّنت منذ سنة            
  . شخص معوق٢ ٥٠٠ما يقارب عن 

ووعيا من تونس بأمهية التعريف مبؤهالت األشخاص املعوقني لدى العموم يتّم سنويا              -٢٠٠
من كل سنة تنظيم معرض وطين لبيع منتوجات وإبداعات األشخاص          مايو  /أيارر  خالل شه 

  . فضاء جهويا قاّرا لبيع منتوجات األشخاص املعوقني١٣املعوقني كما متّ إحداث 
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وأمام ما متثله التكنولوجيات احلديثة من أمهية يف حتقيق اإلدماج االقتصادي للشخص   -٢٠١
 بتشغيل املعوقني بإحداث موقع واب خمتّص لتـشغيل         للنهوض" بسمة"املعوق قامت مجعية    

   .املعوقني ورواق جتاري إلكتروين لتسويق منتوجات األشخاص املعوقني
ويف إطار تعزيز قابلية تشغيل األشخاص املعوقني متّ إحداث برنامج على مـستوى               -٢٠٢

عاقة ويتمثـل يف    وزارة التكوين املهين والتشغيل ينجز من قبل اجلمعيات العاملة يف جمال اإل           
متكني األشخاص املعوقني من التكوين املهين املالئم خلصوصياهتم وحلاجيات سوق الـشغل            

 يف  ٣وُيخصص حلاملي اإلعاقة نسبة     . باجلهة اليت يقطنون هبا ّمما يؤهلهم للحصول على شغل        
ن املهـين   من مواطن التكوين باملراكز القطاعية للتكوين املهين التابعة لـوزارة التكـوي           املائة  

والتشغيل فضال عن اخلدمات التأهيلية باملؤسسات املختصة ومراكز التربية اخلاصة لكل مـن            
  . يتعذر عليه التسجيل باملنظومة العادية للتكوين

وأمام ما ميثله بعث مشاريع خاصة من أمهية يف حتقيق استقاللية الشخص املعـوق،                -٢٠٣
شاريع الصغرى لفائدة هذه الشرحية مبا يف ذلـك    قامت تونس بتوفري عديد اآلليات لتمويل امل      

الربنامج الوطين لبعث موارد الرزق لألشخاص املعوقني املعوزين القادرين على العمل والذي            
  . مشروع سنويا٧٠٠يتم مبوجبه متويل حوايل 

كما أنّ األشخاص املعوقني يتمتعون بأولوية احلصول على القروض لتمويل مشاريع             -٢٠٤
 البنك التونسي للتضامن واجلمعيات التنموية حيث بلغت نسبة متويل املشاريع           صغرى من قبل  

  .من مجلة املشاريع املسندة يف املائة ٣,٨هلذه الفئة 
وسعيا من تونس إىل حتفيز املتدخلني يف النهوض باألشخاص املعوقني وإدمـاجهم، متّ               -٢٠٥

 لـسنة  ٣٠٢٦قتضى األمر رقم  إحداث جائزة رئيس اجلمهورية إلدماج األشخاص املعوقني، مب       
 ٢٠٠٨ لسنة ١٩٥٧ املنقح واملتمم باألمر رقم ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥
وهي تسند سنويا لألشخاص املاديني أو اجلماعـات احملليـة أو           . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩املؤرخ  

 أو غري مباشـرة     املؤسسات أو املنظمات غري احلكومية أو اجلمعيات اليت سامهت بصفة مباشرة          
يف إجناز برامج أو مشاريع تساعد على إدماج األشخاص املعوقني مبا يدعم تعليمهم أو تكوينهم               
أو تشغيلهم أو هتيئة احمليط لفائدهتم أو متكينهم من ممارسة األنشطة الرياضـية أو الثقافيـة أو                 

عهم بالتكنولوجيـات   الترفيهية أو توظيف تكنولوجيات االتصال لفائدهتم أو توسيع جمال انتفا         
  . احلديثة أو كل عمل يساهم يف ترسيخ ثقافة اإلدماج ومبدأ تكافؤ الفرص

ويف هذا اإلطار، اقترحت اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقـة وضـع اسـتراتيجية                -٢٠٦
مستقبلية متكّن األشخاص املعوقني من تأهيل مهين يواكب روح العصر باإلضافة إىل مزيـد              

ة بتشغيل األشخاص املعوقني، هذا ودعا االحتاد التونسي إلعانة األشخاص          التحسيس والتوعي 
القاصرين ذهنيا إىل وضع اإلطار القانوين للورشات احملمية اليت تبقى الوسط الفاعل يف إدماج              

  .هذه الفئة
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  ٢٨املادة     
  مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية

 مليون نسمة وأحد البلـدان      ١٠ عدد سكانه    تعترب تونس بلدا ذا دخل متوسط يبلغ        -٢٠٧
  .فريقيةاألاألكثر قدرة على املنافسة بالقاّرة 

وتربز األرقام أن تونس ستتجاوز األهداف احملّددة على الصعيد العـاملي لتحقيـق               -٢٠٨
      ، حيث شهدت نسبة الفقر اخنفاضا هامـا لتـصل          ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول     

  .٢٠٠٥ائة سنة  يف امل٣,٨إىل 
وما انفكت االستثمارات اليت توظفها الدولة يف اجملال االجتماعي تتزايد باستمرار،             -٢٠٩

 من الناتج اإلمجايل احمللـي  يف املائة ٢٠إذ تضاعفت حجم التحويالت االجتماعية لتبلغ نسبة   
  :ّمما أّدى إىل تسجيل املؤشرات التالية

  .٢٠٠٩ دينار تونسي سنة ٥ ١٤٢صل إىل ارتفاع الدخل الوطين للفرد الواحد لي •
  .الترفيع يف األجر األدىن املضمون الصناعي والفالحي سنويا •
           يف املائـة   ٨٠حتّسن نسبة األسر التونسية املالكـة للمـسكن حيـث بلغـت              •

 .٢٠٠٨سنـة 

 .األطفال دون سّن اخلامسةوفيات الرضع ونسبة وفيات ختفيض نسبة  •

 .٢٠٠٩ سنة ٧٤رتقب املتوقع عند الوالدة ليبلغ حتسني متوسط العمر امل •

 .٢٠٠٩ سنة يف املائة ٩٥ اليت بلغت حنو االجتماعيةتطّور نسبة التغطية  •

 إطار حتقيق مبدأ املساواة بني كافة املواطنني دون متييز على أساس اجلـنس أو               ويف  -٢١٠
ئق ويف احلمايـة    العرق أو اللون أو احلالة الصحية، كفلت تونس احلق يف مستوى معيشة ال            

الفـصل  (االجتماعية لفائدة األشخاص املعوقني من خالل إقرار مبدأ جمانية العالج والتداوي            
 املتعلق  ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥ ا املؤرخ    ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣ من القانون التوجيهي رقم      ١٤

 باإلضافة إىل ) ١٥الفصل  (والتأهيل وإعادة التأهيل    ) بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم   
  .إسنادهم اآلالت التعويضية جمانا

 عملت على توفري الرعاية للشخص املعوق داخل أسرته من خالل إسناد مـنح              كما  -٢١١
قارة لفائدة األشخاص املعوقني املعوزين قصد املسامهة يف تغطية حاجياهتم األساسـية طبقـا        

 ١٣٢ مجلة    ألف منحة من   ٢٣ من القانون التوجيهي، حيث بلغ عددها        ١٧ألحكام الفصل   
كما يتّم العمل على توفري مساكن اجتماعيـة لفائـدة          . ألف منحة مسندة للعائالت املعوزة    

األشخاص املعوقني املعوزين يف إطار توفري الـسكن االجتمـاعي لفائـدة الفئـات ذات                
  .االحتياجات اخلصوصية
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 فئـات  ولقد دأبت تونس يف إطار أولوياهتا على حتقيق مستوى معيشة الئق ملختلف     -٢١٢
اجملتمع من خالل اّتباع مقاربة تنموية متكاملة ذات بعدين يشمل األّول معاجلـة اقتـصادية               
تكفل مستوى منو يشجع اندماج الفئات الضعيفة من السكان يف دائرة اإلنتـاج ومعاجلـة               

  .اجتماعية مرافقة تضمن محاية اجتماعية وصحية ومساعدة خاصة لفائدة الفئات الضعيفة
         الشرحية احملدودة الدخل من مساعدة مباشـرة مـن الدولـة يف إطـار              وتستفيد  -٢١٣

نتفاع بالعالج اجملـاين والعـالج      االالربنامج الوطين ملساعدة العائالت املعوزة باإلضافة إىل        
  . بالتعريفة املنخفضة

 مكّن صندوق التضامن الوطين من النهوض باملناطق واألماكن النائية من خالل            كما  -٢١٤
ري البنية األساسية والسكن وتوفري املرافق الصحية والتعليمية والكهرباء واملـاء الـصاحل              توف

ويف هـذا اجملـال، دعـت       .  منطقة ١ ٨٠٠للشرب واملواصالت وموارد الرزق بأكثر من       
مكونات اجملتمع املدين إىل ضرورة الترفيع يف املنحة املسندة إىل األشخاص املعـوقني غـري                

  .القادرين على العمل

  ٢٩املادة     
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

 تونس وعمال منها على متتيع مجيع املواطنني حبقوقهم األساسـية الـيت كفلـها               إن  -٢١٥
الدستور على قدم املساواة وخاصة منها احلق يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة نـص               

 ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣الفصل األول من القانون التوجيهي رقم       
ضمان تكافؤ الفرص بني األشـخاص      "املتعلّق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم على       

  ...".املعوقني وغريهم من األشخاص 
ومن هذا املنطلق، ضمن املشرع التونسي لألشخاص املعوقني حقهم يف املشاركة يف              -٢١٦
اجمللـة  (رب اإلعاقة مانعا من ممارسة هذا احلق        ، كناخب ومنتخب حيث ال تعت     السياسيةاحلياة  

  ).االنتخابية والدستور التونسي
وإعماال هلذا احلق، متّ تشريك األشخاص املعوقني يف االستشارات الوطنية من خالل              -٢١٧

مجعياهتم أو مباشرة يف االستشارة الوطنية للشباب واالستشارة الوطنية للرياضة واالستـشارة     
  .الوطنية للثقافة

 إىل األحـزاب    االنتمـاء  مكن املشّرع التونسي األشخاص املعوقني من حرية         كما  -٢١٨
 لسنة  ١٥٤السياسية والتعبري عن الرأي وتكوين اجلمعيات اليت ختضع إىل أحكام القانون رقم             

 ٢ املـؤرخ    ١٩٩٢ لـسنة    ٢٥ املتعلق باجلمعيات املنقح واملتمم بالقـانون رقـم          ١٩٥٩
  .١٩٩٢أبريل /نيسان
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، ٢٠٠٥كما خّص املشرع التونسي، ضمن أحكام القـانون التـوجيهي لـسنة               -٢١٩
اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة بباب خاص يؤمن الدعم الفين واملادي املسند هلا والـذي               

  :نّص ضمن أحكامه على
ترسيخ مبدأ الشراكة من خالل عمل اجلمعيات على معاضدة جمهـود الدولـة يف               •

  النهوض باألشخاص املعوقني
  . بتقدمي الدعم املادي والفين للجمعيات العاملة يف جمال اإلعاقةالدولة التزام •
كما نّصت القوانني األساسية لبعض اجلمعيات على وجوب متثيل األشخاص املعوقني             -٢٢٠

  .هبيئاهتا كاالحتاد الوطين للمكفوفني واالحتاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا
ل هذا احلق، دعت اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة إىل ضرورة أن             إطار إعما  ويف  -٢٢١

يكون لألشخاص املعوقني حصة يف مجيع اللجان واجملالس البلدية والتشريعية واهليئات عـن             
 .طريق التعيني

  ٣٠املادة     
  املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

اجلانب يف حتقيق التوازن النفسي واالستقالل الـذايت لفائـدة          وعيا منها بأمهية هذا       -٢٢٢
الشخص املعوق ضمنت تونس حق الشخص املعوق يف ممارسة األنشطة الثقافية والرياضـية             

 ممارسة هذه األنـشطة   والترفيهية واالستفادة منها وعملت على إزالة احلواجز اليت حتول دون         
  .بصفة عادية

تشجيعات وتسهيالت لتيسري ممارسة األشخاص املعوقني      كما منح املشرع التونسي       -٢٢٣
 ١٥ املؤرخ ٢٠٠٥ لسنة ٨٣ من القانون التوجيهي رقم ٣٦هلذه األنشطة حيث نّص الفصل     

 املتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم وأقّر لفائدهتم جمانيـة          ٢٠٠٥أغسطس  /آب
 ٣٧ات الرياضية والترفيهية بالفـصل      الدخول إىل املتاحف واملعامل األثرية واملالعب والفضاء      

  .من نفس القانون
هذا إضافة إىل إقرار إلزامية تدريس ماّدة التربية البدنية لفائدة األشخاص املعـوقني               -٢٢٤

 الدولة يف هذا اإلطار على تـوفري        وعملت .باملنظومة العادية للتربية ومبراكز التربية املختّصة     
ياضية لألشخاص املعوقني من خالل إدراج هذا االختصاص        إطار خمتص يف التربية البدنية والر     

     بالربامج الرمسية باملعاهد العليا للتربية البدنية، كما ألزمت مؤسسات التربيـة املختـصة يف              
رعاية األشخاص املعوقني على إحداث نوادي ثقافية وترفيهية تقوم بالتأطري الرياضي والثقايف            

  .لفائدة منظوريها
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 مبوجب االتفاقية املتعلقة بضبط إطار التعاون بني دور الثقافة ومؤسـسات            كما متّ   -٢٢٥
الرعاية االجتماعية واجلمعيات ذات الصبغة االجتماعية واملراكز التابعة هلا واهلياكل املكلّفـة            
بتنفيذ الربنامج الوطين لتعليم الكبار املمضاة بني وزارة الـشؤون االجتماعيـة والتـضامن              

ديـسمرب  / كـانون األول  ٧رج ووزارة الثقافة واحملافظة على التراث بتاريخ        والتونسيني باخلا 
، العمل على تعزيز وتكثيف التنشيط الثقايف للمعوقني وغريهم مـن الفئـات ذات              ٢٠٠٧

االحتياجات اخلصوصية وتوسيع دائرة استقطاب دور الثقافة هلم والرفع من درجة إسهامهم            
  .يف إثراء أنشطة دور الثقافة

 على تيسري ممارسة األشخاص املعوقني حلقهم يف الترفيه، قامت تونس بتهيئة            عمالو  -٢٢٦
وأمام الدور اهلام الذي تؤديه الرياضة يف حياة الشخص املعوق، متّ           . بعض الشواطئ لفائدهتم  

 حتت إشراف وزارة الشباب والرياضـة       ١٩٨٨إحداث جامعة تونسية لرياضة املعاقني سنة       
ني، من ذلك ألعاب القوى واأللعاب اجلماعية ينضوي حتت لوائها          تشرف على رياضة املعوق   

 الوزارة على تعميم التربية     وتعمل.  جماز ٣ ٨٢٥ نادي رياضي ومجعية ينشط هبا حوايل        ١٥٣
البدنية واألنشطة الرياضية مبختلف جهات البالد وتنويع االختصاصات بعدم االقتصار علـى            

لفائـدة   "Boccia" ل رياضات جديدة كالبوتـشة    ألعاب القوى والرياضات اجلماعية بإدخا    
ونتيجة هلذه السياسة، تألق رياضيو النخبة من       . املصابني بالشلل الدماغي ومرضى العضالت    

 ذهبية خالل األلعـاب الـربا       ٩ ميدالية منها    ٢١ حبصوهلم على    ٧٠املعوقني والبالغ عددهم    
  .٢٠٠٨أوملبية ببكني لسنة 

جلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة وخاصة االحتاد الـوطين          هذا اإلطار، أكّدت ا    ويف  -٢٢٧
للمكفوفني على ضرورة أن يكون اخلطاب الثقايف متاحا للجميع مبـا فـيهم األشـخاص               

أو هتيئـة   )Audio vision(كفـوفني  ماملكفوفني من خالل عرض أشرطة سينيمائية مهيأة لل
الدولة إىل إقرار تشجيع استثنائي     ودعا االحتاد املذكور     .أجنحة خاصة للمكفوفني باملتاحف   
  .للمبدعني من األشخاص املعوقني

 أبدى االحتاد الوطين للمكفوفني ارتياحه لإلجنازات اليت يتمتع هبـا الـشخص             كما  -٢٢٨
 بشأهنا مالحظات متثل نقاطا مضيئة يف حياة        س مذكّرا بأن احلقوق اليت مل يبد      املعوق يف تون  

  .قه واندماجهالشخص املعوق بتونس وهي مصدر تألّ

  ٣١املادة     
 مجع اإلحصاءات والبيانات

أدركت تونس أمهية مجع اإلحصائيات والبيانات والبحـوث ودورهـا يف وضـع               -٢٢٩
االستراتيجيات والسياسات والربامج الكفيلة بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم فبادرت         

ام لألشخاص املعوقني بالبالد    منذ سنوات بالقيام مبسوحات وطنية وإحصائية حول الوضع الع        
حسب نوع اإلعاقة واجلنس والفئة العمرية وسبب اإلعاقة واحلالـة االجتماعيـة والوسـط      
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كما متّ إدراج اإلعاقة ضمن التعداد العام للسكان والسكىن الذي تنجـزه            ).حضري، ريفي (
  . سنوات١٠تونس كل 

مت تركيز منظومة معلوماتية    ويف إطار توفري معطيات حينية حول األشخاص املعوقني           -٢٣٠
تتضمن املعطيات اخلاصة باملعوقني وباخلدمات والربامج املوجهة إليهم وسيتم استغالهلا بداية           

  . ٢٠١١من سنة 
 إجراء مسح وطين حول عدد األشخاص املعوقني الـذي     ٢٠٠٣كما متّ خالل سنة       -٢٣١

 السكان كما متّ إجناز العديد من        من جمموع   يف املائة  ١,٥٦بّين أن نسبة اإلعاقة بالبالد تبلغ       
املسوحات اخلصوصية حول بعض الفئات من املعوقني كاألشخاص عميقي اإلعاقة بالبيـت            

  .٢٠٠٨وحبوث إيالفية حول الصمم وعميقي اإلعاقة خالل سنة 
هذا وال تقتصر اإلحصائيات والبيانات على اجلانب الكمي فقط بل تشمل اجلانب              -٢٣٢

وطنية اليت تستهدف النهوض باألشخاص املعوقني ملزيد تصويبها وحتـسني       التقييمي للربامج ال  
مردوديتها حيث متّ يف هذا اإلطار إجناز حبوث تقييمية لربنامج بعث موارد رزق للمعـوقني               

  .وبرنامج إسناد اآلالت التعويضية
 كان هلذه الدراسات والبحوث أثر إجيايب يف تـصويب الـربامج وتـشخيص              وقد  -٢٣٣

وقد بادرت تونس بنشر نتائج هذه اإلحصائيات والبحـوث ببوابـة           . ت الضرورية التعديال
  .األشخاص املعوقني

  ٣٢املادة     
 التعاون الدويل

 من اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي       ٣٢إن تونس وسعيا منها لتطبيق أحكام املاّدة          -٢٣٤
ة الراميـة لتحقيـق     اإلعاقة واليت ترمي إىل تعزيز أوجه التعاون الدويل ودعم اجلهود الوطني          

أهداف هذه االتفاقية من خالل متتني الشراكة مع املنظمات الدولية العاملة يف اجملـال تقـوم       
بتشريك األشخاص ذوي اإلعاقة واجلمعيات املمثلة هلم يف برامج التعاون الدويل املختلفـة،             

األورويب حيث متّ إمضاء بروتوكوالت مع هياكل إقليمية كربوتوكول التعاون مع االحتـاد             
  .وبعض منظمات جامعة الدول العربية

وفيما يتعلّق بالتعاون الدويل مع املنظمات الدولية على غرار منظمة الصحة العامليـة               -٢٣٥
  :الفرنسية فقد استهدفت" إعاقة دولية"سيف ومنظمة التأهيل الشامل منظمة يومنظمة اليون

واالجتمـاعي واملهـين    دعم االستراتيجية الوطنية يف جمال اإلدمـاج املدرسـي           •
  .لألشخاص املعوقني

 .تنظيم دورات تكوينية ورسكلة لفائدة املتدخلني يف اجملال •
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 .تنظيم محالت حتسيسية حول اإلعاقة واملعوقني •

وهتدف برامج التعاون الدويل مبختلف مكوناهتا، إىل النهوض باألشخاص املعـوقني             -٢٣٦
ز مشاريع تشمل التكوين والتأهيل واإلدماج      ودعم إدماجهم يف احلياة العاّمة من خالل تركي       

 لألشخاص املعوقني يف إطار التعـاون التونـسي         االجتماعيمن ذلك مشروع دعم اإلدماج      
 لألشخاص املعوقني ذهنيـا والـصّم       االجتماعياإلسباين الذي يستهدف التأهيل واإلدماج      

التونسي اإليطـايل   ومشروع دعم اإلدماج االجتماعي لألشخاص املعوقني يف إطار التعاون          
)٢٠٠٨-٢٠٠١ .(  

كما يتّم يف إطار برامج التعاون الدويل تشريك األشـخاص املعـوقني يف تبـادل                 -٢٣٧
الزيارات مع أطراف الشراكة واالنتفاع بربامج التدريب وتبادل اخلربات، من ذلك تنظـيم             

 اإليطايل خـالل    دورات تدريبية يف كيفية تركيز املشاريع وإدارهتا يف إطار التعاون التونسي          
 . ٢٠١٠سنة 

 لالطالع على ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ دورات تدريبية بإيطاليا خالل سنيت ٤كما متّ تنظيم   -٢٣٨
التجربة اإليطالية يف جمال اإلدماج املدرسي واملهين لألشخاص املعـوقني وبـرامج حتـسني              

التعاون بني  هذا باإلضافة إىل تبادل زيارات      . مهارات األخصائي االجتماعي يف جمال اإلعاقة     
ا وغريها لالطالع على التجارب املختلفة يف جمال تأهيـل وإدمـاج            كلّ من فرنسا وبلجيك   

كما قامت تونس يف إطار التعاون الدويل مع اجلانب الفرنسي بتركيـز            . األشخاص املعوقني 
  .مشروع استعمال احليوان كوسيط تربوي وعالجي للتكفل باألشخاص املعوقني

 إدراج اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كإطار عمل يف خمتلـف            كما يتّم حاليا    -٢٣٩
بروتوكوالت التعاون املتعلقة مبسائل اإلعاقة ومن ذلك إدراجها ضمن مشروع الربوتوكـول            

 . منها٣٢استنادا ألحكام املادة ) ٢٠١١- ٢٠٠٩(ون التونسي اإليطايل املتعلق بربنامج التعا

  ٣٣املادة     
  ملستوى الوطينالتنفيذ والرصد على ا

 من اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقـة واملتعلّقـة         ٣٣إن تونس ويف إطار تنفيذ املاّدة         -٢٤٠
بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية والرصد على الصعيد الوطين قامت بتعيني اجمللس األعلى لرعايـة              

 تـشرين   ٢١ ا املـؤرخ     ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠٢٩األشخاص املعوقني احملدث مبقتضى األمر رقم       
  .  كجهة تنسيق داخل احلكومة تعىن باملسائل املتصلة بتنفيذ هذه االتفاقية٢٠٠٥نوفمرب /ثاينال

أما فيما يتعلّق بإحداث آلية مستقّلة لتعزيز هذه االتفاقية ومحايتها ورصد تنفيـذها               -٢٤١
هـة  فقد قبلت اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية القيام هبذه املهّمة باعتبارها ج            

 .حقوقية مستقلّة

        


