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قّ ة
املوحــد احلــاي الــذي يضـ ّـم التقري ـرين الــدوريني الثــاي والثال ـ عمــال
 -1تق ـ ّدم تــون تقريرهــا ّ
مبقتضــيات الفقــرة  1مــن املــادة  35مــن االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األش ـ ا ذوي اإلعاقــة الــي
وافق ـ عليهــا وعل ـ الربوتوكــول االختيــاري املتعلــق هبــا مبقتض ـ القــانون عــدد  4لســنة 2008
املــخر يف  11فيفــري  2008وابدرت بنشــرها ابلرائــد الرمســي للجمهوريــة التونســية مبقتضـ األمــر
عدد  1554لسنة  2008املخر يف  22أفريل .2008
 -2يتضـ ّـمن هــذا التقريــر معلومــات عــن متابعــة املالحظــات اخلتاميــة للجنــة األمميــة حلقــوق
االوي مــن قبــل اللجنــة املعنيــة حبقــوق
األشـ ا ذوي اإلعاقــة وتوصــيا ا عقـ النظــر يف التقريــر ّ
االشـ ا ذوي االعاقــة يف  01جويليــة  2010وعلـ ضــوء املســائل املوجهــة مــن اللجنــة املعنيــة
املبس ــطة املقفح ــة م ــن املفوض ــية الس ــامية حلق ــوق
بت ــاريخ  25س ــبتمرب  2015وفق ــا لإلجـ ـراءات ّ
االنسان لألمم املتحدة لتقدمي التقرير املذكور أعاله.
 -3تول ـ اةلي ــة الوطني ــة الدائم ــة إلع ــداد تق ــارير ت ــون  -ممثل ــة يف اللجن ــة الوطني ــة للتنس ــيق
وإع ــداد وتق ــدمي التق ــارير ومتابع ــة التوص ــيات يف ــال حق ــوق اإلنس ــان  -احملدث ــة مبقتضـ ـ األم ــر
احلك ـ ــومي ع ـ ــدد  1523لس ـ ــنة  2015كم ـ ــا قّ تنقيح ـ ــه مبقتضـ ـ ـ األم ـ ــر احلك ـ ــومي ع ـ ــدد 553
لسنة  2015املخر يف  30ماي  2015والي يرأسها وزير العالقة م اهليئات الدسـتورية واتتمـ
املدي وحقـوق اإلنسـان واملتكونـة مـن ممثلـني عـن ركسـة احلكومـة وزتلـف الـوزارات واهلياكـل احملـ ّددة
ابألمــر املــذكور صــيا ة هــذا التقريــر مسفشــدة ابملبــادئ التوجيهيــة العامــة املتعلقــة بشــكل ومضــمون
التقارير الدورية الي وضعتها اللجنة املعنية واملتعلقة مبنهجية ومسار إعداد التقرير.

نهجية و سا إع ا التقرير
 -4تبع ــا لقائم ــة املس ــائل املوجه ــة م ــن اللجن ــة املعني ــة حبق ــوق األشـ ـ ا ذوي اإلعاق ــة قّ
التنس ــيق مـ ـ زتل ــف ال ــوزارات واهلياك ــل العمومي ــة املعني ــة قص ــد تق ــدمي مس ــا ا م ك ــل يف ــال
اختصاصه ومتابعة تنفيذ مقتضيات االتفاقية.
 -5وللغــرض عقــدت اللجنــة الوطنيــة للتنســيق وإعــداد وتقــدمي التقــارير ومتابعــة التوصــيات يف
مسـودة أوليــة للتقريــر املـذكور أعــاله قّ عرضــه
ـال حقــوق اإلنسـان عــدد سـ ّ جلسـات إلعــداد ّ
الحقا عل اتتم املدي.
 -5يقـ ـ ّدم ه ــذا التقري ــر عقـ ـ استش ــارة جهوي ــة مـ ـ مك ــو ت اتتمـ ـ امل ــدي ابلتع ــاون مـ ـ
املفوضــية الســامية حلقــوق االنســان  -مكت ـ تــون نظّم ـ للغــرض بتــاريخ  22ج ـوان 2018
بوالي ــة ص ــفاق ض ـ ّـم خاص ــة والايت ص ــفاق وق ــاب والق ــنوان وس ــيدي بوزي ــد والقصـ ـرين
وسوسة واملهدية ومدنني إضافة إىل استشارة وطنية ابلتعاون م املفوضية السامية حلقوق االنسان
 مكت تون نظّم للغرض بتاريخ  5جويلية  2018بتون العاصمة. -5وتبعا لذلك قّ تنظيم جلسة عمل تنسيقية بتاريخ  02جويلية  2018قصـد االسـتما
ـتم
اىل مشا ل ممثلي اتتم املـدي الناشـطني يف ـال حقـوق األشـ ا ذوي اإلعاقـة علـ أن ي ّ
رف توصيا م اىل ركسة احلكومة قصد النظر يف تفعيلها.
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 -8قامـ اللجنــة بعــد اســتيفاء األنشــطة املــذكورة جبمـ وترتيـ انشــغاالت األطـرا املعنيــة
والتوصيات الي تلقتها وإحلاقها ابلنس ة النهائية للتقرير (أنظر املالحق عدد  01و 02و.)03
 -2وتقــدم تــون يف هــذا التقريــر عرضــا ألوجــه التقــدم الرئيســية يف ــال حقــوق األشـ ا
املسـودة األوىل للتقريــر علـ مجيـ اجلهــات املعنيــة
ذوي اإلعاقــة بعــد أن عرضـ اللجنــة مســبّقا ّ
ومجيـ ـ ال ــوزارات املكلف ــة مب تل ــف املس ــائل ذات الص ــلة حبق ــوق اإلنس ــان واهليئ ــة العلي ــا حلق ــوق
اإلنسان واحلرايت األساسية ومكو ت اتتم املدي ممثال هبيئات ومنظمات ن حكومية.
 -10حت ــر اللجن ــة الوطني ــة امل ــذكورة أع ــاله علـ ـ أن يك ــون ه ــذا التقري ــر اجل ــام للتقريـ ـرين
الــدوريني الثــاي والثال ـ لتــون مناســبة الســتمرار احل ـوار البنّــاء م ـ جلنــة األمــم املتحــدة حلقــوق
األش ـ ا ذوي االعاق ــة آخ ــذة يف االعتب ــار كون ــه تقريـ ـرا ملتابع ــة التنفي ــذ ول ــذلك تف ــادت تكـ ـرار
املعلومــات الــي ســبق إيرادهــا وتفصــيلها بتقريــر تــون الســابق واالقتصــار عنــد االقتضــاء عل ـ
اإلش ــارة إليه ــا أو اإلحال ــة عليه ــا واالكتف ــاء يف التقري ــر احل ــاي ب ــذكر الت ــدابن املت ــذة والتغيـ ـنات
املستحدثة عل مدى الففة الي يغطيها التقرير دون سواها.

ألف -الغرض واالتزا ات العا ة
املوا 4-0
السؤال ع  :0يرجى إبالغ اللجنرة ابلترثير امللمرو للجنرة اخلاصرة بشرؤو ذوي اإلعاقرة
واليئررات اهلشررة ،الرري أ شررثت لرص ر تنيي ر اإلج رراتات وال رما احلكو يررة املتعلقررة حبمايررة
حقوق ذوي اإلعاقات.
اإلجابة:
ـارة جلنـة الصـحة والشـخون االجتماعيـة
-11
يضم ل ّنواب الشع من بـني جلانـه التسـ الق ّ
ّ
والي من بني اختصاصا ا النظر يف املسائل املتعلقة بشخون األش ا ذوي اإلعاقة.
 -12كمـا للمجلـ جلـان خاصـة تعهـد إليهــا دراسـة مجيـ املسـائل ومتابعـة امللفـات والقضــااي
شرة( )1الـي تنظـر
الي تدخل ضمن اختصاصها ومن بينها نة شؤو ذوي اإلعاقة واليئرات اهل ّ
يف امللف ـ ــات املتعلق ـ ــة ابألش ـ ـ ـ ا ذوي اإلعاق ـ ــة وكـ ـ ــذلك مراقب ـ ــة تنفي ـ ــذ ال ـ ـ ـربام واإلج ـ ـ ـراءات
احلكومية( )2يف ال العناية هبم والقيام بزايرات ميدانية لالطال عن كث عل أوضا ومشا ل
ذوي االعاقة يف كل الوالايت التونسية(.)3
 -13ويف نط ـ ــاق التنس ـ ــيق ب ـ ــني جلن ـ ــة ش ـ ــخون ذوي اإلعاق ـ ــة والفئ ـ ــات اهلش ـ ــة ووزارة الش ـ ــخون
االجتماعي ــة تق ــدم اللجن ــة الربملاني ــة يف عدي ــد املناس ــبات أبس ــئلة كتابي ــة تتعل ــق مبس ــائل ـ ّـم
األش ـ ا ذوي اإلعاقــة كمــا عقــدت مــا يزيــد عــن مخ ـ اجتماعــات م ـ ممثلــي ال ـوزارة املــذكورة
للنظر يف الربام واألنشطة املوجهة لفائدة تلك الفئـة وتقـدمي توضـيحات خبصـو مسـائل تتعلـق
ابلتشــغيل والتكــوين امله ـ ومــدى اســتجابة ال ـربام الرعائيــة لتطلعــات هــذه الفئــة مثــل بــر م
__________

()1
()2
()3
4

.http://www.arp.tn/site/main/AR/res.jsp?numscreen=1

.http://www.arp.tn/site/main/AR/activites/fiche_act.jsp?cn=100837&type=null
.http://www.arp.tn/site/main/AR/activites/fiche_act.jsp?cn=101244&type=null
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"التكفل ابألش ا ذوي االعاقة لدى أسر حاضنة" وبر م "املساعدات املاليـة القـارة" إضـافة
إىل الربام الي تتعلّق ابإلدماج امله واالقتصادي.
 -14كما اشتغل اللجنة الربملانية اخلاصة بشخون ذوي اإلعاقة والفئات اهلشة خـالل الـدورات
الربملاني ــة ال ــثالة الفارط ــة عل ـ ـ تش ـ ـ يذ دقي ــق لواق ـ ـ األش ـ ـ ا ذوي اإلعاق ــة والوق ــو عل ـ ـ
الصعوابت واملشاكل الي تعفض هذه الفئة من خالل منهجية عمل قائمة عل ثالة عناصر:
•

عق ــد جلس ــات اس ــتما إىل بعـ ـ
األش ا ذوي اإلعاقة؛

•

القيام بزايرات ميدانية إىل مراكز التأهيل والتكوين املهـ وكـذلك إىل املخسسـات
الفبوية الي تُعى بفئات معينة من األش ا ذوي اإلعاقة؛

•

مك ـ ّـو ت اتتمـ ـ امل ــدي ال ــي تُع ــى بش ــخون

توجي ــه أس ــئلة وعق ــد جلس ــات اس ــتما إىل أعض ــاء احلكوم ــة وممثل ــني ع ــن وزارة
الشخون االجتماعية ومراسلتهم بطلبات كتابية.

 -15وعلـ هــذا األســا تعتــزم اللجنــة أثنــاء الــدورة الربملانيــة احلاليــة الفكيــز يف خطــة عملهــا
لتعهـدا ا املنبثقـة مـن التفاعـل الثنـائي بـني اللجنـة واألطـرا احلكوميـة
عل متابعة تنفيذ احلكومـة ّ
املعنيّة ومراقبة مدى تفعيل وتنفيذ النصو القانونية املتعلّقة ابألش ا ذوي اإلعاقة.
 -15وقــد انبثق ـ عــن تقري ــر اللجنــة الربملانيــة اخلاصــة بش ــخون ذوي اإلعاقــة والفئــات اهلش ــة
لسنة  2015مجلة من التوصيات ختذ ابألسا :
•

مراجعة وحتيـني بعـ النصـو القانونيـة الـي ت تعـد تتماشـ والتطـور العلمـي والقـانوي
يف ال اإلعاقة مبا يتالءم واالتفاقية الدولية حلقوق األش ا ذوي اإلعاقة؛

•

مزيــد اإلحاطــة ابجلمعيــات العاملــة يف ــال اإلعاقــة وتســهيل النفــاذ إىل الواثئــق
املتعلقة ابلتمويل العمومي؛

•

تعصن نفاذ املعوقني إىل املرافق العمومية؛

•

تدعيم مراكز التأهيل مبا يلزمها من إطارات زتصة يف عديد اتاالت ذات الصلة؛

•

ضرورة متثيل األش ا

•

اإلدماج املدرسي للمعوقني؛

•

أتهيل اإلطار اإلداري الفبوي ابملدار الدا ة للتعامل م ذوي اإلعاقة؛

•

التكثي ـ ــف م ـ ــن العم ـ ــل االستقص ـ ــائي للكش ـ ــف املبك ـ ــر ع ـ ــن اإلعاق ـ ــة وتيس ـ ــن
اإلج ـ ـراءات واملس ــالك للتعجي ــل بتمك ــني الطف ــل احلام ــل لإلعاق ــة م ــن الع ــالج
والتأهيل املبكر؛

•

وض مت صصني يف لغة اإلشارة مب تلف املرافق العمومية؛

•

يئــة احملــي والعمــل علـ ســد الثغـرات الــي حتــول دون وصــول األشـ ا
اإلعاقة إىل مجي املرافق واخلدمات (النقل  -الففيه  -الرايضة )...؛

•
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•

متكني كل ذوي إعاقة يف حالة بطالة من منحة العائالت املعوزة؛

•

متكني ذوي إعاقة من العالج اتاي ابملستشفيات العمومية؛

•

إدراج إصالح منظومة التعليم والتكوين مبراكز التأهيل ضمن إصالح املنظومة الفبوية؛

•

وض اةليات الضرورية ملراقبة مدى تطبيق القوانني اخلاصة ابألش ا ذوي اإلعاقة.

الس ررؤال عر ر  :8ويرج ررى أيض ررا إب ررالغ اللجن ررة ابخلط رروات ال رري اختر ر ت ملوات ررة الق ررا و
الت رروجيه عر ر  25لس ررنة  8113املتعلّر ر ابلنه رروض ابألش ررخاص املع رروقني ومح ررايته ر ر
ااتياقية حبي يتماشى هن قائ على حقوق اإل سا إزات اإلعاقة.
اإلجابة:
 -15علـ إثـر مالحظـات اللجنـة األمميـة حـول التقريـر األوي للدولـة التونسـية الـذي ق تقدميـه
يف أفريـل  2011خبصـو تنفيـذ االتفاقيـة الدوليـة حلقـوق األشـ ا ذوي اإلعاقـة تولّـ وزارة
الشخون االجتماعية تكـوين جلنـة وطنيـة خـالل سـنة  2011ملتابعـة مالحظـات وتوصـيات اللجنـة
األممية املعنية ضم زتلف املتدخلني يف القطا ومنظمات اتتم املدي وقد انبثق عن هـذه
اللجنة جلنتني فرعيتني و ا جلنة التشري وجلنة الربام واةليات.
 -18تنظــر نرة التش رري يف مالئمــة التشـري الــوط وخصوصــا القــانون التــوجيهي عــدد 83
لس ــنة  2005ملقتض ــيات االتفاقي ــة الدولي ــة يف ض ــوء التوص ــيات األممي ــة الص ــادرة لت ــون وتق ــدمي
مقفحات لت طي النقائذ الواردة ابلنصو القانونية وأوكل ركسة هذه اللجنة وكتابتهـا القـارة
ملركز الدراسات القانونية والقضائية التاب لوزارة العدل.
 -12وإثــر االجتماع ــات املتتالي ــة م ـ ممثل ــي الــوزارات املعني ــة (ركس ــة احلكوم ــة ووزارة الش ــخون
االجتماعيــة ووزارة الصــحة ووزارة الفبيــة ووزارة التعلــيم العــاي) وممثلــي مجعيــات األش ـ ا ذوي
اإلعاقــة تقــدم اللجنــة الفرعيــة للتش ـري اىل وزارة الشــخون االجتماعيــة بتعــديالت جيــري العمــل
عل ـ ـ إدراجهـ ــا ضـ ــمن النصـ ــو القانونيـ ــة ذات العالقـ ــة وتنقـ ــي القـ ــانون التـ ــوجيهي عـ ــدد 83
لسنة  2005املخر يف  15أوت  2005املتعلق ابلنهوض ابألش ا املعوقني ومحايتهم.
 -20كما ق يف نف السياق مبقتض القانون عـدد  41لسـنة  2015املـخر يف  15مـاي 2015
تنقــي القــانون التــوجيهي عــدد  83لســنة  2005ويــنذ هــذا القــانون عل ـ إلغــاء الفصــل 22
وتعويضـ ــه أبحكـ ــام جديـ ــدة يف اجتـ ــاه الففي ـ ـ يف نسـ ــبة االنتـ ــداابت السـ ــنوية ابلوظيفـ ــة العموميـ ــة
امل صصة ابألولوية لفائدة األش ا ذوي االعاقة من  1اىل  2ابملائة.
 -21وجــاء يف الفصــل  22جديــد أنــه " ختصــذ نســبة ال تقــل عــن  2ابملائــة مــن االنتــداابت
الس ــنوية ابلوظيف ــة العمومي ــة تس ــند ابألولوي ــة لفائ ــدة االش ـ ا ذوي االعاق ــة ال ــذين يس ــتجيبون
للشروط املنصو عليها هبذا القانون وهلم املخهالت للقيام ابلعمل املطلوب".
 -22كما ألغ القانون املذكور الفصل  30وعوضـه أبحكـام جديـدة يف اجتـاه سـح الزاميـة
تشـغيل االشـ ا ذوي االعاقـة علـ املخسسـات العموميــة أو اخلاصـة املشـغلة عـادة ملـا بــني 50
و 22عامــل بت صــيذ مركــز عمــل عل ـ االقــل لألش ـ ا ذوي االعاقــة فضــال عــن الففي ـ يف
النســبة امل صصــة لألش ـ ا ذوي االعاقــة مــن مراكــز العمــل ابملخسســات العموميــة أو اخلاصــة
املشغلة عادة ل  100عامل فما فوق من  1إىل  2ابملائة.
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 -23كمـ ــا ي ـ ـنذ القـ ــانون يف فصـ ــله الثـ ــاي أنـ ــه "يتعـ ــني عل ـ ـ كـ ــل مخسسـ ــة معنيـ ــة بتطبيـ ــق
الفصـل  30جديــد أن متتثــل إللزاميـة تشــغيل االشـ ا ذوي االعاقـة أو العمــل إبحــدى البــدائل
املنصــو عليهــا ابلفصــل  31مــن القــانون التــوجيهي عــدد  83لســنة  2005يف أجــل ســنة مــن
اتريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ".
 -24أمــا اللجنررة اليرعي رة املعنيررة ابل رما واآلليررات فهــي تضـ ّـم ممثلــي زتلــف املخسســات
احلكوميــة ذات العالقــة مبجــال األش ـ ا ذوي اإلعاقــة وأوكل ـ هلــا مهمــة الوقــو عل ـ مــل
النق ـ ــائذ واإلخ ـ ــالالت املتعلقـ ـ ـة إبعم ـ ــال ح ـ ــق األشـ ـ ـ ا ذوي اإلعاق ـ ــة يف التمتـ ـ ـ ابلـ ـ ـربام
واخلـدمات واملرافـق العموميــة واخلاصـة الــي تقـدمها املخسسـات واهلياكــل وذلـك علـ قـدم املســاواة
م بقية أفراد اتتم ( .ا ظر أيضا اليقرات ن  44إىل  30ن ه ا التقرير).
السؤال ع  :5ويرجى إضافة إىل ذلر ،،إبرالغ اللجنرة مبر شرا ة ذوي اإلعاقرات رن رالل
املنظمررات الرري مررثله  ،مبررا فيهررا تلرر ،الرري مثّررت النسررات واليتيررات واليتيررا ذوي اإلعاقررات ،علررى
ستو الواايت واملستو الوطين ،وذل ،ضوت يثاق تو حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
اإلجابة:
 -25يبلـ ـ ع ــدد منظم ــات اتتمـ ـ امل ــدي ال ـ ّـي تُع ــى حبق ــوق األشـ ـ ا ذوي اإلعاق ــة قراب ــة
الثالمثائــة ( )300مجعيّــة منتشــرة علـ كامــل تـراب اجلمهوريــة .واســتنادا إىل ميثــاق تــون حلقــوق
األش ـ ا ذوي اإلعاقــة ال ـ ّذي يكـ ّـر ص ـراحة ضــرورة متتّ ـ النســاء واألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة
حبقــوقهم كاملــة مبنــأى عــن العنــف واإل ــال واإلقصــاء فإنّـه ر ــم عــدم تــوفّر معطيــات إحصــائية
دقيقة حول مشاركة ذوي االعاقة من خالل املنظمات الي متثلهم مبا فيها تلك الي متثّـل النسـاء
األقل أتكيـد
والفتيات والفتيان ذوي االعاقة عل مستوى الوالايت واملستوى الوط ميكن عل
ّ
وفعالة يف منظّمات اتتم املدي.
عامة ّ
مشاركة املرأة التونسية بصفة ّ
السؤال ع  :4ويرجى تق مي علو ات إضافية عن أية ت ابر اختر اا ال ولرة الطرر لنشرر
املالحظات اخلتا ية السابقة للجنة وتنيي ها (.)CRPD/TUN/CO/1
اإلجابة:
 -25قّ إصــدار ونشــر كتــاب للعمــوم جيم ـ كــل التوصــيات واملالحظــات الصــادرة عــن ل ـ
مبوب ــة
حق ــوق االنس ــان واهليئ ــات التعاقدي ــة واإلجـ ـراءات اخلاص ــة املوجه ــة اىل الدول ــة التونس ــية ّ
ومل ّ ص ـ ــة حس ـ ـ حم ـ ــاور( )4وم ـ ــن بينه ـ ــا املالحظ ـ ــات اخلتامي ـ ــة الس ـ ــابقة للجن ـ ــة األممي ـ ــة املعني ـ ــة
ابألش ا ذوي اإلعاقة.
 -25كما قّ نشـر هـذا الكتـاب علـ صـفحة التواصـل االجتمـاعي لـوزارة العالقـة مـ اهليئـات
الدستورية واتتم املدي وحقوق االنسـان وصـفحة التواصـل االجتمـاعي اخلاصـة ابللجنـة الوطنيـة
للتنسيق وإعداد وتقدمي التقارير ومتابعة التوصيات يف ال حقوق االنسان.
 -28وتعمل الوزارة املذكورة أعاله عل وض موق واب تفاعلي لتكـري التحـاور املتواصـل بـني
احلكومة واتتم املدي يف إطار إرساء قواعد الدميقراطية التشاركية عالوة عل الـدور التنسـيقي مـ
بقيــة الــوزارات واهلياكــل واملنظمــات واجلمعيــات املعنيــة املشــاركة يف محايــة حقــوق اإلنســان وترســيخ
قيمها ونشر ثقافتها وضمان ممارستها وفقا للتشري الوط واملواثيق الدولية املصادق عليها.

__________

()4
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السررؤال ع ر  :3ويرجررى تقر مي علو ررات تيصرريلية عررن تنقرري األ ررر ع ر  5123املررؤ
 82وفمم  ،8113وحت ي ا بشث ال ليت ال ي اب ّ ن للحصول علرى بطاقرة إعاقرة.
وعل ررى وجر ر اخلص رروص ،يرج ررى تقر ر مي علو ررات ع ررن التر ر ابر املتخر ر ملنر ر اس ررتدعا ذوي
اإلعاقررات النيسررية أو العقليررة أو األشررخاص اآل ررين ال ر ين يتع ر علرريه احلصررول علررى
بطاقة إعاقة ،إ ا بسدمل اإلعاقة أو أب ر رتدط هبا.
اإلجابة:
 -22نـُ ّقـ األمــر عــدد  3085لســنة  2005املــخر يف  22نــوفمرب  2005املتعلّــق إبحــداة
اللجـان اجلهويـة لألشـ ا املعـوقني وحتديـد مقــايي اإلعاقـة وشـروط إسـناد بطاقـة إعاقـة ابألمــر
ع ــدد  1852لس ــنة  2005امل ــخر يف  3جويلي ــة  2005الـ ـ ّذي ألغ ـ املالح ــق الثالث ـة املدرج ــة
ابلفص ــلني  10و 11م ــن ذل ــك األم ــر وق تبويـ ـ املطبوع ــات اإلداري ــة الالزم ــة بص ــفة ُ
جليّ ــة يف
ّ
األول منه كاةيت:
الفصل ّ
دراسة حالة()5؛
•

__________

()5

()5

()5

()8

8

•

شهادة طبية لطل بطاقة إعاقة()5؛

•

جدول تقييم إعاقة()5؛

•

بطاقات إعاقة(.)8

تضـ ّـم وثيقــة دراســة احلالــة كافــة املعلومــات املتعلّقــة بطالـ البطاقــة مــن ذلــك :الواليــة واملعتمديــة الــي ينتمــي إليهــا
االم والــزوج/اتريخ الوالدة/اجلن /احلالــة املدنيّة/العنوان/الوس ـ الــذي
طال ـ البطاقة/االســم واللق /اســم األب ّ
ينتمي إليه طال البطاقة/طبيعة اإلعاقة/سـب اإلعاقة/سـنة ظهـور اإلعاقة/التغطيـة االجتماعيـة املعتمـدة/حاالت
أخرى خارج نظام التغطية االجتماعية :عالج اي أو عالج ابلتعريفة املن فضة/وجود قرابـة بـنيُ والـدي طالـ
البطاقــة ودرجتها/املس ــتوى التعليم ــي لطال ـ البطاق ــة/املخهالت املهنيــةُ :نوعيــة التك ــوين واملرك ــز ال ــذي ينتمــي ل ــه
طال البطاقة/الوضعية احلالية لطال البطاقة :دراسة تكوين ابح عن شغل أو يعمل للحساب اخلا .
تض ـ ـ ّـم الش ـ ــهادة الطبي ـ ــة لطلـ ـ ـ بطاق ـ ــة إعاق ـ ــة س ـ ــب ( )05عناص ـ ــر ُمبوب ـ ــة ك ـ ــاةيت :مجيـ ـ ـ املعلوم ـ ــات املتعلّق ـ ــة
ابلطبي ـ /التعريف بطال ـ البطاقــة املع ـ ّ ابألمر/حتديــد األم ـراض واإلصــاابت موضــو الطل ـ مــن ذلــك اتريــخ
ظهورهــا مصــدرها والتطـ ّـور املحتمــل هلا/حتديــد درجــة إصــابة األعضــاء طبــق س ـلّم تقييمــي مــن  0إىل /4تقيــيم
حالــة الوظــائف اجلســمية و ُ
انعكاســاته عل ـ االســتقاللية مــن ذلــك :االتصــال التحـ ّـر االعتنــاء ابل ـ ّذات احليــاة
ّ
املنزليّــة اتــاالت الكــربى للحيــاة أي الدراســة العمــل واملعــامالت املاليــة الش صــية العالقــات واملعــامالت م ـ
الغــن وأخ ـنا احليــاة اجلماعيــة/احلاجيات اخلصوصــية املتعلّقــة بطل ـ بطاقــة اإلعاقــة :األدويــة التق ــومي ال ــوظيفي
اةالت التعويض ــية مس ــاعدات فنّي ــة دع ــم نفس ــي متـ ـري اس ــتعانة ابةخ ــر وحاجي ــات أخرى/املـ ـ ّدة املقفح ــة
ُ
لصالحية بطاقة اإلعاقة ب  05أو  10سنوات.
حتتــوي وثيقــة جــدول تقيــيم إعاقــة أربـ ( )04أجـزاء :مجيـ املعلومــات املتعلّقــة ابلطبيـ /التعريف بطالـ البطاقــة
املع ـ ّ ابألمر/ج ــدول األنش ــطة واملس ــا ة وه ــو نف ـ ج ــدول تقي ــيم حال ــة الوظ ــائف اجلســميّة وانعكاس ــاته عل ـ
ضمن يف الشهادة الطبية لطل بطاقة إعاقة املذكور أعاله يف احلاشية رقم /5حتديد وجـود اإلعاقـة
االستقاللية املُ ّ
ويف صورة ثبو ا حتديد درجتها (خفيفة متوسطة أو عميقة).
من عدمها
ألغ ـ الفصــل  2مــن أمــر عــدد  1852لســنة  2005املــخر يف  3جويليــة  2005أحكــام الفقــرة األخــنة مــن
الفص ــل  12م ــن األم ــر ع ــدد  3085لس ــنة  2005امل ــخر يف  22ن ــوفمرب  2005واملتعلّ ــق إبح ــداة اللج ــان
اجلهويــة لألش ـ ا املعــوقني وحتديــد مقــايي اإلعاقــة وشــروط إســناد بطاقــة إعاقــة .إذ يُرمــز "إىل درجــة اإلعاقــة
خبطوط صغنة يف الزاوية العليا اليمى ابلواجهة األمامية للبطاقة وذلك كاةيت:
ـ خ واحد :إعاقة خفيفة
ـ خطان اثنان :إعاقة متوسطة
ـ ثالثة خطوط :إعاقة عميقة.
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ابلض ــرورة ح ــاملني لبطاق ــة
 -30وجت ــدر اإلش ــارة أ ّن ل ــي ك ـ ّـل األشـ ـ ا ذوي اإلعاق ــة ه ــم ّ
إعاقــة ذلــك أ ّن الــبع مــنهم ال يعتــربون أنفســهم مــن ذوي اإلعاقــة والــبع االخــر ت يتق ـ ّدم
بطل البطاقة قصد احلصول عليها.
ـتتم املراجع ــة بع ــد إع ــادة تعري ــف اإلعاق ــة يف التشـ ـري التّونس ــي طبق ــا للمواثي ــق
 -31ه ــذا وس ـ ّ
( )2
الدوليــة م ـ التــذكن أب ّن هنــا جلنــة مكلّفــة إبعــداد مشــرو التنقيحــات املزم ـ إدخاهلــا عل ـ
القــانون التونســي ملالءمتــه مـ االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشـ ا ذوي اإلعاقــة وذلــك ابلتّنســيق
م مركز الدراسات القانونية والقضائية لوزارة العدل(.)10
 -32إضــافة ملــا ورد يف الفق ـرات مــن  18إىل  23مــن هــذا التقريــر تقــدم اللجنــة الفرعيــة
للتش ـري املنبثقــة عــن اللجنــة الوطنيــة احملدثــة ب ـوزارة الشــخون االجتماعيــة ملتابعــة توصــيات اللجنــة
األمميــة املعنيــة ابألش ـ ا ذوي االعاقــة بتعــديالت يف خصــو اإلعاقــة النفس ـية جيــري العمــل
عل إدراجها ضمن النصو القانونية ذات العالقة وذلك خبصو النقاط التالية:
اإلعاقة النفسية:
•

متــام الفصــل  2مــن القــانون التــوجيهي عــدد  83لســنة  2005إبضــافة اإلعاقــة
النفس ــية لتعريـ ــف الش ـ ـ ذ ذو اإلعاق ــة وذلـ ــك السـ ــتقالهلا ع ــن بقيـ ــة أسـ ــباب
اإلعاقـ ــات الـ ــثالة املنصـ ــو عليهـ ــا بـ ــذات القـ ــانون وهـ ــي اإلعاقـ ــات البدنيـ ــة
أو العقلية أو احلسية؛

•

إمت ــام األم ــر ع ــدد  3085لس ــنة  2005امل ــخر يف  22ن ــوفمرب  2005املتعل ــق
إبحــداة اللجــان اجلهويــة لألشـ ا املعــوقني وحتديــد مقــايي اإلعاقــة وشــروط
إسناد بطاقة إعاقة إبضافة اإلعاقات النفسية ضمن املالحق.

 -33وبصــر النظــر عــن حصــول العســكريني علـ بطاقــات إعاقــة مــن اهلياكــل امل تصــة مــن
عدمــه تســهر وزارة الــدفا الــوط مــن خــالل منظومــة الصــحة العســكرية عل ـ تــوفن خــدمات
خاصــة لفائــدة األشـ ا اللــذين تعرضـوا مبناســبة الوظيــف إىل أضـرار نفســية
استشــفائية وصــحية ّ
أو عقلية وذلك من خالل متكينهم من انية العالج والتداوي دون ح ّد عمري.
السؤال ع  :3ويرجى إبالغ اللجنة بواية اللجنرة اخلاصرة لشرؤو ذوي اإلعاقرة واليئرات
اهلشة وااجنازات الري حققتهرا بشرث التشرريعات والسياسرات والتر ابر ،ا سريما تلر ،الري
ا إىل القضات على التمييز ح ذوي اإلعاقات.

اإلجابة:
نذ الدستور يف فصله  48صراحة عل أن "حتمي الدولة األش ا ذوي اإلعاقة مـن كـل
-34
ّ
متييــز .لكــل مـواطن ذي إعاقــة احلــق يف االنتفــا حسـ طبيعــة إعاقتــه بكــل التــدابن الــي تضــمن لــه
االندماج الكامل يف اتتم وعل الدولة اختاذ مجي اإلجراءات الضرورية لتحقيق ذلك".
__________

( )2مركز البحوة والدراسات االجتماعية.
(ّ )10قررت اللجنة الربملانية اخلاصة لشخون ذوي اإلعاقة والفئـات اهلشـة عقـد جلسـة اسـتما إىل رئـي مركـز البحـوة
توصــل إليــه املركــز مــن اقفاحــات تنقــي
والدراســات االجتماعيــة خــالل فيفــري  2018قصــد االطــال عل ـ مــا ّ
التشري املتعلّق بشخون األش ا ذوي اإلعاقة.
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 -35إض ـافة مل ــا ورد ابلفق ـرات م ــن  11إىل  15م ــن ه ــذا التقري ــر يف إط ــار الوظيف ــة الرقابي ــة
للســلطة التشـريعية أحــدة لـ نـواب الشــع مبقتضـ الفصــل  23مــن نظامــه الــداخلي جلــا
تتوىل دراسة مجي املسائل الي حتال عليها ومتابعة كل امللفات والقضااي الداخلة يف اختصاصه.
ّ
اخلاصــة لشــخون ذوي اإلعاقــة والفئــات اهلشــة يف هــذا اتــال متابعــة مجي ـ
 -35وتتـ ّ
ـوىل اللجنــة ّ
امللفــات واملســائل املتعلقــة بشــخون ذوي اإلعاقــة والفئــات اهلشــة إضــافة إىل مراقبــة تنفيــذ ال ـربام
واالجراءات احلكومية يف ال العناية هبم.
 -35رّكزت اللجنة جهودها إضـافة إىل مراجعـة املنظومـة التشـريعية علـ لفـ نظـر اجلهـات
امل تصـة مـن أجــل تفعيـل النصـو القانونيــة املوجـودة مــن خـالل االطـال علـ الصـعوابت الــي
تعاي منها هذه الفئات وحماولة إجياد احللول املناسبة هلا ابلتعاون م السلطة التنفيذية.
 -38وتبعا لذلك استمع اللجنة إىل بع مكو ت اتتم املدي العاملة يف ال اإلعاقـة
إضــافة إىل القيــام بـزايرات ميدانيــة للوقــو عل ـ واق ـ هــذه الفئــات عــن كث ـ م ـ االســتما إىل
أعضاء احلكومة وعدد من املسخولني ابإلدارات التونسية لالطال علـ أبـرز العوائـق الـي تعـفض
هذه املخسسات يف أداء مهامها.
 -32كم ــا عقـ ــدت اللجن ــة جلسـ ــات م ـ ـ ممثلـ ــي وزارة الش ــخون االجتماعيـ ــة وك ــذلك بع ـ ـ
املخسسات الراجعة للوزارة ابلنظر هذا إىل جان ختصيذ جلسة استما إىل وزير الفبية وكذلك
القيــام إبرســال طلبــات كتابيــة لــبع الــوزارات املعنيّــة قصــد االطــال عل ـ مقــارابت وُزرجــات
كو ت اتتم املدي(.)11
األطرا احلكومية حول املسائل الي قّ عرضها من طر م ّ
التمشــي بقيـام اللجنــة بـزايرات ميدانيــة إىل عـ ّدة مــدار ومعاهـد ومراكــز
 -40وقـد اقــفن هـذا ّ
زتصة يف ال تكوين وأتهيل األش ا ذوي اإلعاقة ابلعاصمة وداخل اجلهات بُغية االطال
ّ
بطريقة ملموسة وبصفة مباشرة عل واق هذه الفئة( .التقرير السنوي للجنة اخلاصـة ابألشـ ا
ذوي اإلعاقة والفئات اهلشة لسنة .)12()2015
الرقــاي يف مــدى تنفيــذ األطـرا احلكوميــة
 -41وتنــته هــذه اللجنــة يف رســم أولواي ــا دورهــا ّ
خاص ــة يف تفعي ــل حص ــة ذوي اإلعاق ــة يف ــال التش ــغيل وإدم ــاجهم
لل ط ـ وللـ ـربام الوطني ــة ّ
االجتماعي واالقتصادي هذا إىل جان احلر عل االدماج املدرسي للتالميذ ذوي االعاقـة يف
زتلف مراحل التعليم.

__________

( )11تــتل ّ ذ أهـ ّـم املســائل املعروضــة أساســا يف :تنقــي التش ـري املتعلّــق بشــخون ذوي اإلعاقــة تفعيــل نس ـ تشــغيل
األشـ ا ذوي اإلعاقـة النّقـل اتــاي وضـب التعريفـة املن فضــة إعـادة النظـر يف تركيبــة اللجـان ومعـاين إســناد
بطاقــات اإلعاقــة النفــاذ إىل املعلومــة يئــة احملــي الكشــف املب ّكــر لإلعاقــة اإلدمــاج املدرســي الوضــعية املاليــة
للجمعيات إصالح منظومة التعليم والتكوين مبراكز التّأهيل آليات مراقبة اجلمعيات ومراكز التأهيل ...
(.http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=94568&code_exp=1&langue=1 )12
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ّ -42أمــأ فيمــا يتعلّــق ابلتّش ـريعات فــإ ّن اللجنــة تلع ـ دوريــن رئيســني ّأوهلمــا إبــداء الـ ّـرأي يف
مشاري القوانني( )13واثنيهما التوصية إبعادة النظر يف بع النصو (.)14
السؤال ع  :7ويرجى تق مي علو ات ،صنية حسمل ا ن  ،عن ع شركاو التمييرز
بسرردمل اإلعاقررة الرروا ررن ذوي اإلعاقررات .ويرجررى اطررالب اللجنررة علررى سرردت اا تصررا
القا و ي ررة والعق رروابت املتعلق ررة ابلتميي ررز بس رردمل اإلعاق ررة ،وعل ررى وجر ر التح ير ر ا رراات
التالية :السكن والصحة والثقافة والرايضة.
اإلجابة:
 -43ميكـن لكـل شـ ذ تضـرر مـن أي فعـل متييــزي مهمـا كانـ طبيعتـه مبـا يف ذلـك التمييــز
عل أسا اإلعاقة املطالبة بتعوي الضرر الالحق به جراء ذلك التمييز وفقـا لقواعـد املسـخولية
املدنية التقصنية.

ابت -احلقوق اخلاصة
املا 3
املساوا وع التمييز
السؤال ع  :2يرجى تق مي علو ات عما إذا ا احلر ا ن الرتتيدات التيسرية املعقولة
عرتفررا بر صرراحة بوصرري شرركال ررن أشرركال التمييررز بسرردمل اإلعاقررة ،و ررا إذا ررا القررا و
يعاقمل علي إ ا األ ر ل.،
 -44ن ــذ الفص ــل  21م ــن الدس ــتور عل ـ أن " املواطن ــون واملواطن ــات متس ــاوون يف احلق ــوق
والواجبات وهم سواء أمام القانون من دون متييز".
 -45كمـا أكــدت الفقــرة األوىل مــن الفصــل  48مــن الدســتور هــذا املبــدأ وابلتــاي فقــد كــر
الدستور مبدأ عـدم التمييـز مهمـا كـان سـببه وخصوصـا محايـة األشـ ا ذوي اإلعاقـة منـه .كمـا
محّل الدولة مسخولية توفن مجيـ التـدابن الـي تضـمن لـه االنـدماج الكامـل يف اتتمـ مبـا يف ذلـك
التدابن التيسنية املعقولة.
 -45ونذ الفصل  23من القانون عدد  01لسنة  2004مخر يف  14جـانفي  2004املتعلـق
ابخلدمة الوطنية عل إعفاء كل مواطن من أداء اخلدمة الوطنية مـى ثبـ طبيـا عـدم صـلوحيته لل دمـة
العسكرية .وال يعترب ذلك قانو متييزاي يف حـق األشـ ا ذوي اإلعاقـة وامنـا يـدخل يف إطـار محـايتهم
من األضرار الي قد حتصل هلم ابلنظر خلصوصية اخلدمة الوطنية العسكرية.
__________

( )13تول ـ اللجنــة لش ــخون ذوي اإلعاقــة والفئ ــات اهلش ـة إب ــداء رأيهــا يف مش ــرو القــانون عــدد  2015/52املتعلّــق
خاصة اجلوان املرتبطة ابألطفال ذوي اإلعاقة.
بتنظيم حماضن األطفال ورايض األطفال و ّ
( )14التوصية ابلعمل عل مراجعة أحكام األمر عـدد  458لسـنة  2015املـخر يف  02جـوان  2015الـذي يضـب
معــاين واجــراءات وشــروط إســناد الدولــة والصــناديق االجتماعيــة ملــن التكفــل بنفقــات التأهيــل والفبيــة امل تص ـة
والرعايـ ــة ابلبي ـ ـ لألش ـ ـ ا ذوي اإلعاقـ ــة لفائـ ــدة مجعيـ ــات رعايـ ــة األش ـ ـ ا ذوي اإلعاقـ ــة وذلـ ــك لتفـ ــادي
اإلشكاليات املتعلقة بطريقة صر املن لفائدة هذه اجلمعيات.
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 -45إضافة إىل ما تقـ ّدم ذكـره حتـر وزارة الـدفا الـوط علـ كفالـة احـفام احلقـوق املاديـة
واملعنوية للعسكريني الذين أصـيبوا إبعاقـة أو سـقوط بـدي تـ عـن اخلدمـة العسـكرية مـن خـالل
متكينهم من جراية اعفاء اىل جان اإلحاطة النفسية أو االجتماعية هلم.
 -48ويف نف ـ اإلط ــار تق ــوم ال ــوزارة امل ــذكورة إبع ــادة أتهي ــل العس ــكريني ال ــذين تعرض ــوا اىل
إصــاابت مبناســبة أو أثنــاء اخلدمــة مــن خــالل ادمــاجهم يف مهــام جديــدة كلمــا مسح ـ حــالتهم
الصحية بذلك م احملافظة عل نف احلقوق م نظرائهم عل مستوى املسار امله .
 -42وتنفي ــذا لتل ــك املقتض ــيات الدس ــتورية ومل ــا ورد بتوص ــيات اللجن ــة األممي ــة املعني ــة حبق ــوق
األش ـ ا ذوي اإلعاقــة اقفح ـ اللجنــة الفرعيــة للتشـري واملنبثقــة عل ـ اللجنــة الوطنيــة ملتابعــة
التوصــيات األمميــة اعتمــاد تعريــف الفتيبــات التيس ـنية املعقولــة ال ـوارد ابتفاقيــة حقــوق األش ـ ا
ذوي اإلعاقة واعتبار احلرمان منها شكال من أشكال التمييز عل أسا اإلعاقة.
 -50أمــا خبصــو املســاواة وعــدم التمييــز علـ أســا اإلعاقــة يــتم العمــل علـ تنقــي الفقــرة
األوىل من الفصـل األول مـن القـانون التـوجيهي يف اجتـاه اعتمـاد التعريـف الـوارد ابالتفاقيـة الدوليـة
حلقوق األش ا ذوي اإلعاقة.
 -51كمــا متّـ إضــافة فص ــل جديــد هلــذا القــانون الت ــوجيهي (الفصــل  13مكــرر) ــدد اجله ــات
املكلفة مبعاينة اجلـرائم وحتريـر احملاضـر وتشـديد العقـوابت اجلزائيـة لـرد امل ـالفني جبميـ أصـنافهم (السـجن
واخلطي ــة) مـ ـ إلغ ــاء الفص ــل  35م ــن األم ــر ع ــدد  1455لس ــنة  2005امل ــخر يف  30م ــاي 2005
املتعلّــق بض ــب املواص ــفات الفني ــة اخلاص ــة بتيس ــن تنق ــل األشـ ـ ا املع ــوقني داخ ــل البن ــاءات العمومي ــة
والفضاءات والتجهيزات املشفكة واملركبات السكنية والبناءات اخلاصة املفتوحة للعموم.
السؤال ع  :2ويرجرى إبرالغ اللجنرة مبرا إذا ا ر ال ولرة الطرر اختر ت تر ابر لتر يمل
العررا لني املهررن القا و يررة ،اصررة القضررات ،وذوي اإلعاقررات أ يسرره  ،و ررو ي اخل ررة
امل ية ،بشث ع التمييز ،و يهو الرتتيدات التيسرية املعقولة.
اإلجابة:
 -52تعمل وازرة العدل عل تكوين القضاة والكتبة عل حقـوق األشـ ا ذوي اإلعاقـة إذ
قـ ــام املعه ـ ــد األعل ـ ـ للقض ـ ــاء بت ـ ــاريخ  22أفري ـ ــل  2015بتنظ ـ ــيم ي ـ ــوم دراس ـ ــي ح ـ ــول "حق ـ ــوق
األش ـ ا ذوي اإلعاق ــة" ابلتع ــاون م ـ املفوض ــية الس ــامية حلق ــوق اإلنس ــان حض ــره  55قاض ــيا
ابإلضافة إىل خرباء زتصني يف حقوق اإلنسان وحقوق األش ا ذوي اإلعاقة.
 -53كم ــا ق يف إط ــار التك ــوين املس ــتمر لكتب ــة احمل ــاكم تنظ ــيم دورات تكويني ــة هل ــم واكبه ــا
عدد  5كتبة ومتصرفني من ذوي اإلعاقة سواء العضوية او البصرية وفقا للجدول التاي:
الصية
تصر
اتمل حمكمة ساع
تصر و اتمل
تصر ستشا تابة حمكمة
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ال و التكوينية
و 8108
و 8104
و 8103
و 8103
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 -54وتعمل اإلدارة العامة للسجون واإلصالح التابعة لوزارة العدل عل بر ة دورات تكوينية
تدريبة لفائدة أعوان السـجون واإلصـالح حـول كيفيـة التعامـل مـ املسـاجني ذوي اإلعاقـة (الصـم
وال ـبكم) وإعــداد دليــل تعامــل معهــم فضــال عــن النظــر يف إب ـرام مــذكرة تفــاهم م ـ وزارة الشــخون
التعهــد هبـم أثنــاء اإليـدا وخاصــة
االجتماعيـة حــول إجـراءات محايــة املسـاجني مــن ذوي اإلعاقـة و ّ
بعد اإلفراج قصد مساعد م عل االندماج.
 -55ق خــالل الفــفة املمتــدة بــني ســنوات  2011و 2013انـاز بــر م شـراكة مـ منظمــة
إعاقــة دوليــة حــول " التنميــة احملليــة الدا ــة" بواليــة منوبــة وواليــة بنــزرت وذلــك مــن خــالل انــاز
مشاري منوذجية هبذه املناطق تتعلق ابلفتيبات التيسـنية املعقولـة وتيسـن وصـول األشـ ا ذوي
اإلعاقة إىل زتلف املرافق العمومية املقدمة ابجلهة مشل هذا الرب م احملاور التالية:
ذوي اإلعاقــة إىل

•

تش ـ يذ الوض ـ املتعلــق مبوضــو إمكانيــة وصــول األش ـ ا
املرافق العمومية ومدى االنتفا مب تلف اخلدمات؛

•

حتديد الطلبات ورسم النتائ املنتظرة؛

•

أتمـني دورات تدريبيـة ومحــالت حتسيسـية حـول حقــوق األشـ ا
والفتيبات التيسنية املعقولة؛

•

تشريك كل األطرا املتدخلة يف هـذا اتـال مـن جـامعيني ومهندسـني عمـوميني
وخوا وبلدايت وسل جهوية وحملية واألش ا ذوي اإلعاقة ...

ذوي اإلعاقــة

 -55هذا وقـد أسـفر بـر م التعـاون مـ منظمـة إعاقـة دوليـة إىل تشـريك طلبـة املعهـد العـاي
للدراسات اهلندسية يف تش يذ وض املنطقتـني املـذكورتني أعـاله كمـا توجـ العمليـة ابألخـذ
إبدراج وحدة تعليمية خاصة ابلولوج والفتيبات التيسنية املعقولة لفائدة األش ا ذوي اإلعاقـة
ضــمن املســار التعليمــي لطلبــة املعهــد العــاي املــذكور أعــاله( .أ ظررر ر ل ،اليق ررات ررن 043
إىل  031ن ه ا التقرير).
املا 3
النسات ذوات اإلعاقة
السررؤال ع ر  :01يرجررى إبررالغ اللجنررة ابلت ر ابر املتخ ر ملكافحررة التمييررز ،مبررا ذلرر،
التمييررز املتع ر ّ ا وا ررمل ،اصررة العنررف املس رلّّط علررى النسررات واليتيررات ذوات اإلعاقررات.
ويرجر ررى تق ر ر مي علو ر ررات عر ررن الت ر ر ابر املتخ ر ر ر ررن أجر ررت تر ررروي التعلي ر ر العر ررا ق ر ر 5
لسنة  8103بشث النسات واليتيات ذوات اإلعاقات و شره.
اإلجابة:
 -55ن ــذ الفص ــل  21م ــن الدس ــتور عل ـ ـ أن املواطن ــات واملواطن ــون متس ــاوون يف احلق ــوق
والواجبات وهم سواء أمـام القـانون دون متييـز مكرسـا بـذلك مبـدأ عـدم التمييـز مهمـا كـان شـكله
(اجلن أو اإلعاقة )..فضال عن حقوق األش ا ذوي اإلعاقة وفقا ملا ورد ابلفصل  48آنف
الذكر وأ ّكد الفصل  45من الدستور عل ضمان محاية حقوق املرأة حي نذ عل أن "تلتـزم
الدولة حبماية احلقوق املكتسبة للمرأة وتعمل عل دعمها وتطويرها".
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 -58ورفع تون منذ سنة  2014مجي حتفظا ـا علـ اتفاقيـة القضـاء علـ مجيـ أشـكال
التمييز ضد املرأة.
 -52كم ــا ص ــادق لـ ـ نـ ـواب الش ــع علـ ـ الق ــانون األساس ــي ع ــدد  45لس ــنة 2015
الصادر بتاريخ  23نوفمرب  2015املنق واملـتمم للقـانون عـدد  40لسـنة  1255املـخر يف 14
مــاي  1255واملتعلــق جب ـوازات الســفر وواثئــق الس ــفر .وميــن القــانون املصــادق عليــه للوال ــدين
مبــا يف ذلــك األم صــالحية الفخــيذ يف الســفر لألبنــاء القصــر فقبــل إصــدار هــذا القــانون كــان
الفخ ــيذ يف الس ــفر لألبن ــاء القص ــر حك ـرا علـ ـ األب بص ــفته رئيس ــا للعائل ــة .ل ــذا يعت ــرب تنق ــي
الق ــانون املتعل ــق جب ـوازات الس ــفر ق ــد ألغ ـ حال ــة م ــن الالمس ــاواة خبص ــو الفخ ــيذ يف الس ــفر
للقاصر واحلصول عل جواز سفر.
 -50ويف نفـ ـ ـ االجت ـ ــاه أح ـ ــدة األم ـ ــر احلك ـ ــومي ع ـ ــدد  525لس ـ ــنة  2015امل ـ ــخر يف 25
م ــاي  2015لس ــا استش ــاراي جدي ــدا يس ــم لـ ـ النظـ ـراء للمس ــاواة وتك ــافخ الف ــر ب ــني املـ ـرأة
والرجــل( )15تتمثّــل مهمتــه الرئيســية يف "إدمــاج مقاربــة النــو االجتمــاعي يف الت طــي والرب ـة والتقيــيم
وامليزاني ــة للقض ــاء علـ ـ مجيـ ـ أش ــكال التميي ــز ب ــني املـ ـرأة والرج ــل وحتقي ــق املس ــاواة بينهم ــا يف احلق ــوق
والواجبات" وقد كر هذا النذ مفهوم "النو االجتماعي" ألول مرة يف القانون الوضعي التونسي.
 -51وتتم ـة ألعمــال اتل ـ املــذكور صــادق ل ـ الــوزراء خــالل شــهر ج ـوان  2018عل ـ
اخلطة الوطنيـة ملأسسـة النـو االجتمـاعي  2020-2015الـي ـد إىل إدراج هـذه املقاربـة يف
الت طـي والرب ــة وامليزانيــات يف زتلـف اتــاالت التنمويــة الوطنيـة واجلهويــة متاشــيا مـ مــا تضــمنه
زط التنمية .2020-2015
 -52وتتمثل أهم رها ت خطة العمـل الوطنيـة إلدمـاج ومأسسـة مقاربـة النـو االجتمـاعي يف
مراجع ــة القـ ـوانني التمييزي ــة ودع ــم املب ــادرة االقتص ــادية النس ــائية وتعزي ــز مش ــاركة النس ــاء يف احلي ــاة
السياسية وإدارة الشأن العام إىل جان تنفيذ االسـفاتيجية الوطنيـة ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء
والفتي ــات وت ــدعيم التمك ــني االجتم ــاعي واالقتص ــادي للفئ ــات النس ــائية م ــن ذوي االحتياج ــات
اخلصوصــية فضــال عــن التصــدي لظــاهرة االنقطــا املبكــر عــن الدراســة لــدى الفتيــات ومقاومــة
األمية لدى النساء يف املناطق الريفية.
ـذ األمــر عــدد  4030لســنة  2014املــخر
 -53تنا مــا م ـ الفصــل  15مــن الدســتور نـ ّ
يف  03أكتــوبر  2014املتعلــق ابملصــادقة علـ مدونــة الســلو وأخالقيــات العــون العمــومي علـ
أن " فم العون العمومي حقوق ومصاحل مستعملي املرفق العام و ر عل معاملتهم عل قـدم
املسـ ــاواة دون متييـ ــز عل ـ ـ أسـ ــا العـ ــرق أو اجلـ ــن أو اجلنسـ ــية أو الـ ــدين أو املعتقـ ــد أو ال ـ ـرأي
السياسي أو االنتماء اجلهوي أو الثروة أو املركز الوظيفي أو أي شكل من أشكال التمييز".
 -54وتضمن مشرو األمر احلكومي املتعلق بضب مدونـة سـلو قـوات األمـن الـداخلي التابعـة
لوزارة الداخلية قسما كامال حت عنوان "يف التعامل م املرأة" .وقد جاء ابلفصل  30منـه أن يلتـزم
األمني ــون "مبعامل ــة امل ـرأة احلام ــل واملرض ــعة وحديث ــة الوض ـ واألم املرفق ــة بطفله ــا أو رض ــيعها معامل ــة
تـتالءم مـ احتياجا ـا اخلصوصـية" .كمــا نـذ الفصـل  34منـه علـ أنــه "يتعـني علـ األمنيـني عنــد

__________
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التعامــل م ـ الفئــات الــي هلــا متطلبــات خاصــة ككبــار الســن وذوي اإلعاقــة والالجئــني واملهــاجرين
العابرين لألراضي مراعاة وضعيا م ومتطلبا م أخذا بعني االعتبار خصوصيا م".
 -55أما خبصو التدابن املت ذة ملكافحة التمييـز ضـد املـرأة وخاصـة العنـف املسـل عليهـا
أص ــدرت ت ــون الق ــانون األساس ــي ع ــدد  51لس ــنة  2015املتعل ــق مبنـ ـ االجت ــار ابألشـ ـ ا
ومكافحتـه والــذي يهـد إىل منـ كـل أشــكال االسـتغالل الــي ميكـن أن يتعــرض هلـا األشـ ا
وخاصــة النســاء واألطفــال ومكافحتهــا ابلوقايــة مــن االجتــار هبــم وزجــر مرتكبيــه ومحايــة ضــحاايه
ومس ــاعد م وال ــذي أدرج حال ــة االستض ــعا املتض ــمنة ل ــبع أش ــكال اإلعاق ــة (حال ــة امل ــرض
اخلطن أو حالة قصور ذه أو بدي يعوق الش ذ املع عـن التصـدي للجـاي) ضـمن ظـرو
تشديد عقوبة جرائم االجتار ابلبشر.
 -55كما أصدرت تون القـانون األساسـي عـدد  58لسـنة  2015مـخر يف  11أوت 2015
املتعلق ابلقضاء عل العنف ضد املرأة( )15الذي يهد إىل وض التدابن الكفيلة ابلقضاء عل
كــل أشــكال العنــف القــائم عل ـ أســا التمييــز بــني اجلنســني مــن أجــل حتقيــق املســاواة واح ـفام
الكرامــة اإلنســانية وذلــك مــن خــالل إتبــا مقاربــة شــاملة تقــوم عل ـ التصــدي مل تلــف أشــكال
العنف ضد املرأة ابلوقاية وتتب مرتكبيه ومعاقبتهم ومحاية الضحااي ومساعد م.
 -55وقـد أشــار هــذا القـانون صـراحة للمـرأة ذات اإلعاقـة حــني عــر التمييـز الــذي ميكــن أن
يســل علـ املـرأة واعتــرب اإلعاقــة مــن بــني حــاالت االستضــعا الــي عرفهــا "هــي حالــة اهلشاشــة
املرتبط ــة بص ــغر أو تقـ ـ ّدم الس ــن أو امل ــرض اخلط ــن أو احلم ــل أو القص ــور ال ــذه أو الب ــدي ال ــي
تضــعف قــدرة الضــحية عل ـ التصــدي للمعتــدي" والــي أدرجهــا القــانون ضــمن احلــاالت املوجبــة
للتشديد يف العقوبة يف مجي اجلرائم املرتكبة ضد املرأة.
 -58كمــا اعتــرب املـرأة ذات اإلعاقــة أو الطفــل ذو إعاقــة الــذي تعــرض للعنــف ضــحية وجي ـ
محايته والعمل عل التعهد به وإعادة إدماجه يف اتتم .
 -52ويف نف السياق قام وزارة املرأة واألسرة والطفولـة وكبـار السـن بفمجـة ذلـك القـانون
لعــدة لغــات منهــا ابخلصــو لغــة الـرباي حــى يســهل االطــال عليــه مــن طــر األشـ ا ذوي
اإلعاقة البصرية.
 -50وتنفي ــذا ملك ــو ت ااس ر ررتاتيجية الوطنير ررة ملقاو ر ررة العنر ررف ض ر ر امل ر ررأ (أ ظرامللح ر ر
ع  )14يف جانبها املتعلق ابخلدمات املالئمة لإلحاطة ابلنساء ضحااي العنف انطلق وزارة
امل ـرأة واألســرة والطفولــة ابلش ـراكة م ـ الــديوان الــوط لألســرة والعم ـران البشــري وبــدعم مــن هيئــة
األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة يف تنفيـذ مكـو ت املشـرو النمـوذجي املشـف
حول "وض آليات متعددة القطاعات للتعهد ابلنساء ضحااي العنف".
 -51ويهد هذا املشرو إىل:
•

تعزيز قدرات زتلف املتدخلني يف اتال من هياكل حكومية ومكو ت اتتم املدي؛

•

دعم آليات محاية النساء ضحااي العنف؛

__________

(.http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2017/2017A/065/Ta2017581.pdf )15
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•

صيا ة الربوتوكوالت متعددة القطاعات لضمان إحاطة شاملة ابلنساء ضحااي العنف؛

•

متابعــة تنفيــذ مســار التعهــد ابلنســاء ضــحااي العنــف بــني القطاعــات مــن هياكــل
حكومية ومكو ت اتتم املدي؛

•

وض نظام مرجعي رقمي لتجمي املعطيات اإلحصائية حول العنف املوجه ضـد
املرأة وتسهيل املتابعة بني القطاعات.

 -52و لإلش ــارة ف ــإن تنفي ــذ ه ــذا املش ــرو النم ــوذجي املش ــف ح ــول "وض ـ آلي ــات متع ــددة
القطاعـات للتعهــد ابلنسـاء ضــحااي العنـف" ق علـ مـرحلتني :يف مرحلتــه األوىل الـي امتــدت مــن
أكتــوبر  2014إىل ديســمرب  2015يف جتربــة منوذجيــة بواليــة بــن عــرو عل ـ حتديــد مســار
للتعهــد ابلنســاء ضــحااي العنــف وذلــك مــن خــالل وض ـ اإلج ـراءات القطاعيــة والتــدخل متعــدد
القطاعــات ووض ـ أدوات تــنظم العمــل بــني القطاعــات عل ـ ـرار األدلــة واالســتبيان ورســائل
التوجي ـ ـ ــه فيم ـ ـ ــا خصصـ ـ ـ ـ املرحل ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ــة م ـ ـ ــن املش ـ ـ ــرو ال ـ ـ ــي انطلقـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانفي إىل
ديســمرب  2015لتوســي نطــاق هــذه التجربــة إىل ثــالة مــدن بتــون الكــربى وهــي دوار هيشــر
وسيدي اثب وابردو.
 -53تتض ــمن الموتو رروات تعر ر القطاع ررات للتعهر ر ابلنس ررات ض ررحااي العن ررف (أ ظ ررر
امللحر عر  )13ثالثــة أجـزاء؛ خصــذ اجلــزء األول إىل اإلجـراءات القطاعيــة يف ــال التعهــد
ابلنساء املعنفات ويخس اجلزء الثاي إىل العمل املشف بني القطاعات يف ال التعهد ابلنساء
ضحااي العنـف وتشـبيك التعهـد أمـا اجلـزء الثالـ فيشـمل أدوات العمـل متعـددة القطاعـات يف
ال التعهد ابلنساء ضحااي العنف وهو اجلزء العملي من الربوتوكوالت.
 -54كما ق يف نف اإلطار القيام مبا يلي:
•

االنطــالق يف إعــداد دليــل تكــوين لكــل مــن القضــاة وأعـوان االمــن حــول التعهــد
ابلنسـاء ضــحااي العنــف والقيــام بــدورات تدريبيــة يف هــذا الصــدد مــن طــر مركــز
البحوة والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة؛

•

تنظ ــيم ل ــدورة تكويني ــة لفائ ــدة املك ــونني اجله ــويني يف ه ــذا ات ــال م ــن ط ــر وزارة
الشخون االجتماعية استهد  25مكو جهواي إضافة إىل  05إطارات مركزية.

 -55كما أحدث وزارة الصـحة سـنة  2012بواليـة بـن عـرو يف إطـار الشـراكة مـ الوكالـة
االسبانية للتعاون الدوي من أجل التنمية "مركز الرعاية النفسية للنساء واألطفال ضحااي العنـف"
الــذي ميثــل فضــاء مفتوحــا إلســداء خــدمات تثقيفيــة وصــحية تشــمل ابألســا ــاالت اإلصــغاء
واإلرشاد والتوعية واإلحاطة النفسية امل تصة ابلنساء وكذلك لألطفال املعرضني للعنف أو الذين
تعايشوا م وضعيات عنيفة داخل أسرهم.
 -55ويف نفـ الســياق وضــع وزارة املـرأة واألســرة والطفولــة وكبــار الســن رقــم أخضــر لتلقــي
اإلشعارات عن حاالت العنف ضد املرأة واألطفال وكبار السن "."1822
 -55وتولـ ـ الـ ـوزارة أيض ــا يف إط ــار تفعي ــل الق ــانون املتعل ــق ابلقض ــاء علـ ـ العنـ ـف ض ــد املـ ـرأة
ابالشـفا مـ مجعيــات حمليــة إحــداة ســتة مراكــز ختــتذ يف اســتقبال وإيـواء النســاء ضــحااي العنــف
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قصد تقدمي الدعم النفسي والتوجيهات الضـرورية هلـن وذلـك يف زتلـف والايت اجلمهوريـة (والايت
جندوبة وتون والقنوان وصفاق وقفصة ومدنني) وهبد تقري اخلدمات للمعنيني.
 -58وتقــوم الــوزارة املعنيــة ابمل ـرأة حاليــا بصــيا ة املشــرو األوي للــنذ الفتيــي اخلــا
املرصد الوط ملناهضة العنف ويضب هذا النذ التنظيم اإلداري واملاي له.
السؤال ع

بتنظــيم

يصلة عما يل :
 :00ويرجى تق مي بياانت إحصائية ّ

عر ر النس ررات واليتي ررات احل ررائزات بطاق ررة إعاق ررة واملس ررتيي ات ررن تر ر ابر
(أ)
احلماية ااجتماعية حاليا.
اإلجابة:
 -52ابلرجــو إىل املعطيــات اإلحصــائية للتعــداد العــام للســكان والســكى( )15لســنة 2014
يبل ـ العــدد اجلملــي لألش ـ ا ذوي اإلعاقــة املتحصــلني عل ـ بطاقــة  241240ش ـ ذ مــن
بينهم  112150امرأة ذات إعاقة (أي بنسبة .)%42
 -80كما تستفيد النساء ذوات اإلعاقة بتدابن محائية تتمثل خاصة يف:
•

العالج اتاي أو التعريفة املن فضة داخل املخسسات االستشفائية العمومية؛

•

منحة شهرية قارة للمعوزات منها ابإلضافة اىل املساعدات الظرفية بعنوان األبناء
املتمدرسني واالعياد واملناسبات الدينية؛

•

دعم ماي خللق مورد رزق؛

•

آالت تعويضية ميسرة لإلدماج؛

•

إيدا النساء ذوات اإلعاقة لدى عائالت كافلة تتمتّ مقابل ذلك مبنحة شهرية؛
االيـواء مبخسســات اجتماعيــة زتصـة ابلنســبة للنســاء املعـوزات وفاقــدات الســند العــائلي
إضافة اىل توفن الرعاية والتكفل والفبية والتكوين داخل مراكز الفبية امل تصة.

•

(ب) عر ر اليتي ررات ذوات اإلعاق ررات املس ررجالت
املتكا ت والتعلي القائ على اليصت.

التعل رري ا ررا والتعل رري

اإلجابة:
ـنذ القــانون التــوجيهي للفبيــة والتعلــيم املدرســي عــدد  80بتــاريخ  23جويليــة 2002
 -81يـ ّ
يف فصله الراب عل أن "تضمن الدولـة حـق التعلـيم ـا ابملخسسـات الفبويـة العموميـة لك ّـل مـن
هــم يف سـ ّـن الدراســة وتــوفّر جلمي ـ التالميــذ فرصــا متكافئــة للتمتّ ـ هبــذا احلــق  ...وتســهر عل ـ
حبق التعليم "...
توظيف الظّرو املالئمة لألطفال من ذوي االحتياجات اخلصوصيّة للتمتّ ّ
 -82وهــذا مــا دعّمــه القــانون التــوجيهي عــدد  83لســنة  2005املــخر يف  15أوت 2005
تطور اإلحصائيات املتعلّقـة
املتعلق ابلنهوض ابألش ا املعوقني ومحايتهم .وتربز اجلداول التالية ّ
ابإل ة ذوات اإلعاقــة املســجالت بكافــة املراحــل التعليميــة حس ـ نــو اإلعاقــة (أ ظررر امللح ر
ع .)13

__________

(.http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/RGPH-national-soc-sanit-site.pdf )15
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النسات واليتيات ذوات اإلعاقات

(ج)

العمت.

اإلجابة:
القطاب العا :
 -83تقوم ركسة احلكومة ابلتنسـيق مـ وزارة املاليـة بضـب اخلطـ املزمـ ختصيصـها النتـداب
األش ا ذوي اإلعاقة وذلك عل ضوء التقديرات اجلملية لالنتداابت السنوية .وقد عهـد منـذ
س ــنة  2013إىل وزارة الش ــخون االجتماعي ــة اإلش ـرا عل ـ جلن ــة فني ــة وطني ــة أوكل ـ هل ــا مهم ــة
السهر عل إجراء املناظرات اخلاصة ابنتداب األش ا ذوي اإلعاقة .ويف هذا اإلطار ق:
•

انتداب  215ش صا ذو إعاقة سنة 2013؛

•

انتداب  255ش صا ذو إعاقة سنة 2014؛

•

وجي ــرى العم ــل حالي ــا عل ـ انت ــداب دفع ــة أخ ــرى م ــن األش ـ ا
(يفاوح بني  100و 150ش ذ).

ذوي اإلعاق ــة

املا 7
األطيال ذوو اإلعاقة
ااعتدرا ال اسرات
السؤال ع  :08يرجى تق مي أح ث املعلو ات عما يل  ،األ
ااستقصر ررائية املتع ر ر املؤش ر ررات ( )8108-8100الر رري أ هر رررت إ  25املائر ررة ر ررن
األطيال ال ين ترتاوح أعما ه بني سنتني و 04سنة يتعرضو للعنف ألسداب أت يدية:
أي ت ابر سياساتية اخت ت على الصعي الوطين وصعي الرواايت للقضرات
(أ)
على ّت أشكال العنف ض ّ األطيال ذوي اإلعاقات.
اإلجابة:

 -84نذ دسـتور اجلمهوريـة التونسـية وخاصـة الفصـول  23و 45منـه علـ دور الدولـة يف "محايـة
كرام ــة ال ــذات البش ـرية وحرم ــة اجلس ــد ومنـ ـ للتع ــذي املعن ــوي وامل ــادي" و"ض ــمان الكرام ــة والص ــحة
والرعاية والفبية والتعليم وتوفن مجي أنوا احلماية لكل األطفال دون متييز ووفق املصاحل الفضل ".
 -85أصدرت تون القـانون عـدد  40لسـنة  2010املتعلـق بتنقـي أحكـام املـادة  312مـن
اتلــة اجلزائيــة الــذي ت يعــد جييــز العقــوابت اجلســدية كطريقــة لفبيــة الطفــل س ـواء أكــان مــن قبــل
الوالدين أو ممن له سلطة أتديبية عليه.
 -85كم ـ ــا خ ـ ــول الفص ـ ــل ع ـ ــدد  3م ـ ــن الق ـ ــانون ع ـ ــدد  43لس ـ ــنة  2013امل ـ ــخر يف 21
أكتــوبر  2013املتعلــق ابهليئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعــذي التأكــد مــن خــالل الـزايرات الفجئيــة
ملخسســات اإليـواء مــن تــوفر احلمايــة اخلصوصــية لألشـ ا ذوي اإلعاقــة املوجــودين هبــذه املراكــز
وخلوها من ممارسة التعذي و نه من املعامالت أو العقوابت القاسية أو الالإنسانية أو املهينة".
 -85ويف نفـ ـ الس ــياق أص ــدر وزي ــر الش ــخون االجتماعي ــة املنش ــور ع ــدد  5امل ــخر يف 02
م ــاي  2015املتعل ــق بع ــدم ارتك ــاب العن ــف ض ــد األشـ ـ ا املتعه ــد هب ــم مبخسس ــات الرعاي ــة
االجتماعيــة الــذي يــدعو مــديري مخسســات الرعايــة االجتماعيــة ورؤســاء اجلمعيــات العاملــة يف
ال الطفولة الفاقدة للسند العـائلي ومجعيـات رعايـة األشـ ا املعـوقني إىل السـهر علـ ترسـيخ
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تدخلني العاملني ابملخسسة الراجعة هلم ابلنظـر والتحـذير مـن ارتكـاب
ثقافة الالّعنف لدى كافة امل ّ
كــل أشــكال العنــف جتــاه األش ـ ا املتعهــد هبــم وخاصــة األطفــال والــي تتســب يف النيــل مــن
كرامتهم وانتها حرمتهم اجلسدية واملعنوية وإحلاق الضرر هبم.
 -88و ـ ّ املنش ــور كاف ــة الع ــاملني ابملخسس ــة إىل ت ــوفن احلماي ــة اخلصوص ــية لألش ـ ا ذوي
اإلعاقــة وفاقــدي األهليــة أثنــاء اإلقامــة ابملخسســة أو عنــد املشــاركة يف األنشــطة اخلارجيــة املنظّمــة مـ
يدل عل النبذ والوصم جتاه األش ا املتعهـد
أطرا الشراكة .ويدعو أيضا إىل تفادي أي سلو ّ
هبــم وإىل اختــاذ كــل اإلج ـراءات الالّزمــة يف اإلابن يف صــورة وقــو أو احتمــال وجــود حــاالت عنــف
والتقصي يف شأهنا وإحالتها عل السلطة اإلدارية امل تصة يف أجـل ال يتعـدى أربـ وعشـرون سـاعة
م التقيّد بواج إشعار مندوب محاية الطفولة ابلنسبة حلاالت العنف املسلّ عل األطفال.
 -82ويف إطــار تنفيــذ مقتضــيات لــة محايــة الطفــل يض ـطل منــدوب محايــة الطفولــة بــدور
وقائي يف مجي احلاالت الصعبة الي ـدد صـحة الطفـل أو سـالمته البدنيـة أو املعنويـة والـي نـذ
عليهــا الفصــل  20مــن لــة محايــة الطفلــة ويتــوىل التنســيق بــني زتلــف املتــدخلني املعنيــني بشــخون
الطفولة (الشخون االجتماعيـة العـدل الصـحة العموميـة الفبيـة التكـوين الداخليـة  )...عـالوة
عل اجلمعيات واملنظمات وذلك ابالعتماد عل مبدأ أولوية حقوق الطفل ومصلحته الفضل .
 -20يتمت مندوب محاية الطفولة بصالحيات هامـة متكنـه مـن تقـدير وجـود حالـة ديـد مـن
عدمها (الفصل  )35وخيول ملندوب محاية الطفولة يف هذا السياق:
(أ)

استدعاء الطفل وأبويه لالستما إىل أقواهلم وردودهم حول الوقائ موضو األشعار؛

(ب) الدخول مبفرده إىل أي مكان يوجد فيه الطفل أو مصطحبا مبن يرى فيه فائدة
يف اصطحابه م وجوب االستظهار بوثيقة تثب وظيفته؛
(ج)
اخلا

(د)
ابلطفل؛
(ه)

القيام ابلتحقيقات وأخذ التدابن الوقائية املالئمة يف شأن الطفل؛
االســتعانة ابألحبــاة االجتماعيــة مــن أجــل الوصــول إىل تقــدير حقيقــة الوض ـ
حترير تقرير فيما يعاينه من أفعال ض ّد األطفال ورفعه إىل قاضي األسرة.

" -21يتمتّ ـ منــدوب محايــة الطفولــة بصــفة مــأمور الضــابطة العدليــة وذلــك يف إطــار تطبيــق
أحكام هذه اتلة"( .فهو مبثابة املتفقد االجتماعي).
ّ -22دد مندوب محاية الطفولة اإلجراء املناس حسـ خطـورة احلالـة الـي يعيشـها الطفـل
ويقــفح تبعــا لــذلك التــدابن املالئمــة ذات الصــبغة االتفاقيــة أو العاجلــة أو رف ـ األمــر إىل قاضــي
األسرة عند االقتضاء.
 -23ميكن ملندوب محاية الطفولة أن يقفح أحد التدابن االتفاقية التالية (الفصل :)43
إبقاء الطفل يف عائلتـه مـ التـزام األبـوين ابختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لرفـ اخلطـر
(أ )
احملدق به وذلك يف آجال حم ّددة ورهن رقابة دورية من مندوب محاية الطفولة؛
(ب) إبق ــاء الطف ــل يف عائلت ــه مـ ـ تنظ ــيم ط ــرق الت ــدخل االجتم ــاعي املالئ ــم وذل ــك
ابلتعاون م اهليئة املعنية بتقدمي اخلدمات واملساعدة االجتماعية الالزمة للطفل ولعائلته؛

GE.19-11007

19

CRPD/C/TUN/2-3

(ج) إبقاء الطفل يف عائلته م أخذ االحتياطات الالزمة ملنـ كـل اتصـال بينـه وبـني
األش ا الذين من شأهنم أن يتسبّبوا له فيما يه ّدد صحته أو سالمته البدنية أو املعنوية؛

(د) إيــدا الطف ــل مخقتــا ل ــدى عائلــة أو أيّــة هيئــة أو مخسس ــة اجتماعيــة أو تربوي ــة
أخ ــرى مالئم ــة عمومي ــة كانـ ـ أو خاص ــة وعن ــد االقتض ــاء مبخسس ــة استش ــفائية وذل ــك طبق ــا
للقواعد املعمول هبا.
 -24يقوم مندوب محاية الطفولة بصفة دورية مبتابعة نتائ التـدابن االتفاقيـة املتّ ـذة يف شـأن
ويقرر عند االقتضاء مراجعتها.
الطفل ّ
 -25ميكن ملندوب محاية الطفولة أن يتّ ذ بصـفة مخقتـة ويف حـاالت خاصـة التـدابن العاجلـة
الراميــة إىل وضـ الطفــل مبخسســة إعــادة أتهيــل أو مبركــز اســتقبال أو مبخسســة استشــفائية أو لــدى
عائلة أو هيئة أو مخسسة اجتماعية أو تعليمية مالئمة.
 -25يف حاالت اخلطر امللم ميكن ملندوب محاية الطفولـة أن يبـادر إبخـراج الطفـل مـن املكـان
املوجود فيه ولو ابالستنجاد ابلقوة العامة ووضعه مبكان آمن وحت مسخوليته الش صية.
يتم فيهـا تطبيـق التـدابن العاجلـة إىل تقـدمي
 -25يسع مندوب محاية الطفولة طوال امل ّدة الي ّ
كل أنوا املساعدة الصحية والرعاية االجتماعية والنفسية املالئمة للطفل.
 -28أنــزت وزارة املـرأة واألســرة والطفولــة وكبــار الســن يف إطــار نشــر الــوعي بضــرورة التصــدي
للعنف ضد األطفال وبدعم من مكت "اليونيسيف  -تون " وابلشراكة م اتتم املدي:
•

االسفاتيجية االتصالية الوطنية للتصدي للعنف ضد األطفال؛

•

ومضة توعوية مرئية عنواهنا "أضرب املثل ألوالد وابحلوار ري صغار "؛

مبادرة "االئتال الـوط مـن أجـل التصـدي للعنـف ضـد األطفـال" الـي مجعـ
•
الوزارة ب  35مجعية شطة يف ال الطفولـة ويعمـل هـذا االئـتال علـ تطـوير
العمل من أجل التصدي للعنف ضد األطفال وق دعم قدرات هذه اجلمعيـات
يف ال التصـ ّدي للعنـف ضـد األطفـال مـن خـالل تنظـيم ملتقيـات وطنيـة حـول
الظاهرة ودعم الشراكات والتعريـف بتوصـيات األمـني العـام لألمـم املتحـدة بشـأن
وقف العنف ض ّد األطفال.
 -22وقام ـ الــوزارة حبمــالت تثقيــف وتوعيــة عامــة للتعريــف ابةاثر الضــارة للعقوبــة البدنيــة
والعنــف املنــزي هبــد تغيــن الصــور النمطيــة جتــاه هــذه املمارســة وتعزيــز القــيم اإلجيابيــة والفبيــة
القائمــة علـ املشــاركة ضــما حلصــول األطفــال وأســرهم علـ اخلــدمات املالئمــة يف ــاي التعــايف
وإعادة اإلدماج االجتماعي للحصول عل مساعدة فعالة.
 -100كمــا انفتحـ الشـراكة يف ــال التصــدي للعنــف علـ املخسســات الثقافيــة عــرب بــر م
مشــف م ـ مهرجــان تــون الــدوي ملســرح األطفــال اذ ق تنظــيم الــدورة الثالثــة للمهرجــان حت ـ
شعار ”مسرح ض ّد العنف“ وق أيضا تنظيم مائدة مستديرة حول العنف املسـل ضـ ّد األطفـال
مبشاركة أطفال وايفعـني إىل جانـ تنظـيم ورشـات فنيـة حـول موضـو ”أشـكال العنـف املسـل
عل األطفال".
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 -101م ــن جهته ــا ط ـ ّـورت وزارة الش ــخون الديني ــة مقارب ــة جدي ــدة للكتاتي ـ ترتك ــز عل ـ تربي ــة
الناشــئة عل ـ قــيم االعتــدال والتســام للوقايــة مــن خطــاب العنــف والكراهيــة وتقــوم عل ـ صــيانة
احلرم ــة اجلس ــدية لألطف ــال ومح ــايتهم م ــن العن ــف املم ــار عل ــيهم م ــن ط ــر امل ــري علم ــا وأ ّن
الفصــل  14مــن قـرار الــوزير األول املــخر يف  5ســبتمرب  1280واملتعلــق إبعــادة تنظــيم الكتاتيـ
ينذ عل أنه "ال ميكن للمخدب أبية حال است دام أي تلميذ يف مصلحته اخلاصة كمـا
القرآنية ّ
جر عليه تسلي العقوابت البدنية عل تالمذته".
 -102وانتف ـ خــالل الفــفة املفاوحــة بــني  2012و 2424 2015طفــال بعيــادات الصــحة
العقلية وقّ تصنيف األطفال إىل ثالثة أصنا :
•

األطفال ضحااي العنف اجلنسي :قّ خالل سنة  2015يف إطار مشرو شراكة
ب ــني وزارة الص ـحة ومجعي ــة تونس ــية تنظ ــيم دورات تكويني ــة لفائ ــدة أطب ــاء وقواب ــل
وأخص ـ ــائيني نفس ـ ــانيني وممرض ـ ــني ح ـ ــول "اإلحاط ـ ــة ابألطف ـ ــال ض ـ ــحااي العن ـ ــف
اجلنســي" وقــد اســتقبل املركــز  20طفــال تعرضـوا لالعتــداء اجلنســي وذلــك قصــد
الفحذ والتكفل؛

•

األطفال املعرضون للعنف األسري :ق التكفل ابألطفال ضحااي العنـف األسـري
من بينهم  3445%يواجهـون مشـكلة االكتئـاب و 1544%يعـانون مـن أعراضـه
و 3أطفال حاولوا االنتحار أكثر من مرة و 1248%يعيشون اضـطراابت منعزلـة
مث ــل التب ــول وانته ــاج س ــلو ع ــدواي والش ــعور ابألرق النفس ــي واخنف ــاض األداء
املدرسي واالنسحاب و 1043%يواجهون اضطراابت قلق؛

•

األطفـ ــال الـ ــذين يبـ ــدون سـ ــلوكيات انتحاريـ ــة :يقـ ــوم املركـ ــز ابلتكفـ ــل ابألطفـ ــال
واملراهقني الذين اولون االنتحار.

 -103نشر مركـز الدراسـات القانونيـة والقضـائية التـاب لـوزارة العـدل خـالل سـنة  2013نتـائ
دراسة علمية ميدانية أجراها حول جرائم العنف لدى الشـباب مشلـ عينـة مـن الشـباب املـودعني
مبراك ــز اإلص ــالح والس ــجن املبت ــدئني م ــنهم أو العائ ــدين إض ــافة إىل إج ـ ـراء حتقيق ــات يف مجي ـ ـ
ح ــاالت االعت ــداء والعن ــف ض ــد األطف ــال واخت ــاذ الت ــدابن واإلجـ ـراءات حلماي ــة حق ــوق األطف ــال
الضــحااي والشــهود ومصــاحلهم يف عمليــة املقاضــاة اجلنائيــة مبــا يف ذلــك الســماح بتقــدمي األدلــة
املسجلة ابلفيديو وكانـ تلـك الدراسـة سـندا للنظـر يف مراجعـة لـة محايـة الطفـل إبدراج احكـام
جديدة تتعلق ابلطفل الضحية وكيفية التعهد به.
 -104وتعمل وزارة العدل حاليا عل إعداد شروب قا و حلماية الطيت الضحية يهد إىل
وض ـ ـ الت ــدابن املناس ــبة للتعه ــد ابألطف ــال الض ـ ـحااي مب ــا يف ذل ــك املس ــاعدات الطبي ــة والنفس ــية
والقانونية وتدابن إعادة أتهيلهم وإدمـاجهم علـ مجيـ األصـعدة واملرافقـة الالحقـة وضـب وسـائل
الت ــدخل والتع ــوي مب ــا يض ــمن احـ ـفام حق ــوقهم ومت ــتعهم هب ــا وفق ــا ملقتض ــيات الدس ــتور واملع ــاين
واملواثيق الدولية ذات العالقة املصادق عليها.
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ااستغالل ا نس وااعت ات ا نس ض ّ األطيال
 -105عـ ّـر الفصــل  2مــن القــانون األساســي عــدد  51لســنة  2015املتعلــق مبكافحــة االجتــار
ابألش ـ ا االس ــتغالل اجلنس ــي أبن ــه "احلص ــول علـ ـ من ــاف أاي كانـ ـ طبيعته ــا م ــن خ ــالل ت ــوري
ش ـ ذ يف أعمــال دعــارة أو بغــاء أو يف تقــدمي أي أن ـوا أخــرى مــن اخلــدمات اجلنســية مبــا يف ذلــك
استغالله يف املشاهد اإلابحية إبنتاج مشاهد ومواد إابحية أو مسكها أو تروجيها أبي وسيلة كان ".
 -105واعتــرب الفصــل  5من ـه جرميــة االجتــار ابألش ـ ا قائمــة يف صــورة االســتغالل اجلنســي
لألطفال دون األخذ بعني االعتبار للوسائل املستعملة سـواء كانـ "ابسـتعمال القـوة أو السـالح
أو التهديـ ــد هبم ـ ــا أو ـ ــن ذل ـ ــك مـ ــن أش ـ ــكال اإلك ـ ـراه أو االختط ـ ــا أو االحتيـ ــال أو اخل ـ ــدا
أو استغالل حالة استضعا أو استغالل نفوذ أو تسـليم أو قبـول مبـال ماليـة أو مـزااي أو عطـااي
أو وعـود بعطــااي لنيـل موافقــة شـ ذ لــه سـيطرة علـ شـ ذ آخــر ".وابلتـاي فــإن جرميـة االجتــار
الي يكون ضحيتها طفال ال يعتد فيها ابلوسائل املستعملة فيها.
املخر يف  11أوت  2015املتعلق
 -105كما نذ القانون األساسي عدد  58لسنة ّ 2015
ابلقضاء عل العنف ضد املرأة عل مجلة من األحكـام املتعلقـة ابألطفـال ذكـورا كـانوا أو إ اث
إذ اعتربهم منضوين ابألسـا ضـمن عبـارة "الضـحية" الـي تلـزم الدولـة ابلتعهـد هبـم ومحـايتهم مـن
أي شكل من أشكال العنف املسل عليهم وخصوصا العنـف اجلنسـي (الفصـل  3مطـة أخـنة)
كما أدرج هذا النذ مجلة من التنقيحات عل اتلة اجلزائية تعرض إىل اجلوان التالية:
 -108إعررا تعريررف جريفررة ااغتصرراب وحتديــد ركنه ـا املــادي املتمثــل يف "كــل فعــل إيــالج
جنســي مهمــا كان ـ طبيعتــه والوســيلة املســتعملة ضــد أنث ـ أو ذكــر دون رضــا" وجبعلهــا تشــمل
الضــحااي ذكــورا كــانوا أو إ ة م ـ اعتبــار "الرضــا مفقــودا إذا كــان ســن الضــحية دون  15عامــا
كاملة" بدال من  13عاما يف القانون السابق.
 -102راجعة قتضيات اليصت  887كرر رن ا لرة ا زائيرة الـذي كـان مييّـز يف العقوبـة
بــني املواقعــة ابلرضــاء لطفلــة ســنها بــني  13و 15ســنة مــن جهــة (س ـ ســنوات ســجن) وســنها
ووحــد ســن الطفلــة يف كلتــا احلــالتني
بـني  15و 18ســنة مــن جهــة أخــرى (مخـ ســنوات ســجن) ّ
وأصب االتصال اجلنسي ابلرضاء بني  15و 18سنة يعاق عليه خبم سنوات سجن.
 -110وابلتاي فقد ق حذ كل إمكانية لإلفـالت مـن العقـاب يف صـورة ارتكـاب جرميـة ضـد
طفــل وذلــك حبــذ إمكانيــة زواج الفاعــل ابت ـ عليهــا إذا مت ـ املواقعــة ابلرضــاء يف الصــورتني
املبينتني آنفا ويف صورة الفرار ببن .
 -111ويق ـ يف ذلــك مراعــاة مقتضــيات الفصــل  52مــن لــة محايــة الطفــل إذا كــان مرتك ـ
اجلرمية طفال وهو فصل يسم لقاضي األسـرة عنـد احلكـم يف قضـية تتعلـق بطفـل مهـدد أن أيذن
إبحــدى الوســائل محايــة لــه مــن ذلــك إبقــاء الطفــل لــدى عائلتــه أو إبقــاءه لــدى عائلتــه وتكليــف
مندوب محاية الطفولة مبتابعته ومساعدة العائلة وتوجيهها أو إخضـاعه للمراقبـة الطبيـة والنفسـانية
أو وضعه حت نظام الكفالة أو لدى عائلة استقبال أو لدى مخسسة اجتماعيـة أو تربويـة زتصـة
أو وضـعه مبركــز للتكــوين أو التعلــيم وهـي تنصيصــات تســم حبمايــة الطفلـة اتـ عليهــا والطفــل
مرتك اجلرمية م مراعاة مصلحة كل منهما ابعتبار ا طفلني.
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 -112التنصرري علررى ج ررائ جنسررية ج ي ر رتكدررة ض ر طيررت مــن ذلــك ســفاح القــرى
اب تصــاب طفــل إذا ارتكبـ اجلرميــة مــن أش ـ ا حمـ ّددين مــن األقــارب مثــل األصــول وإن عل ـوا
والفرو وإن سفلوا واإلخوة واألخوات والتشديد يف عقوبتها (الفقرة  3من الفصل .)225
 -113إضافة جرمية جديدة تتعلّق ب «تشويه أو بف جزئـي أو كلـي للعضـو التناسـلي للمـرأة" (الفقـرة ب 3
من الفصل  )221والي البا ما تعلق مبمارسات ضارة ضد الفتيات وخصوصا اخلتان.
 -114التنصرري علررى إج رراتات اصررة التعه ر ابلطيررت ضررحية ااعت ر ات ا نس ر إذ
اقتضـ الفصــل  22مـن القــانون األساســي عـدد  58املتعلــق ابلقضـاء ضـ ّد املـرأة أنـه "جيـ مســا
الطفل ضحية اجلرائم اجلنسية حبضور أخصائي نفسـاي أو اجتمـاعي ويقـ تضـمني ملحوظاتـه يف
تقريـر حـول وضـعية الطفـل .وال ميكــن مسـا الطفـل ضـحية اجلـرائم اجلنســية أكثـر مـن مـرة علـ أن
يتم تسجيل مساعه بطريقة حتفظ الصوت والصورة .ومين إجراء مكافحة م املظنون فيه يف اجلرائم
اجلنســية إذا كان ـ الضــحية طفــال" علمــا وأنــه ســبق لفرقــة الوقايــة االجتماعيــة ابلشــرطة العدليــة
بتــون أن أدرج ـ مــن ض ــمن املمارســات اجلي ــدة ض ــرورة مســا الطف ــل ضــحية اجل ـرائم اجلنس ــية
حبضور أخصائي نفساي أو اجتماعي حى قبل صدور القانون املذكور.
 -115تش ر ي العقوبررة لمررا س رلّّط العنررف ا نس ر علررى طيررت مــن ذلــك التحـ ّـر اجلنســي
(الفصل  225اثلثا)
 -115تش ر ي العقوبررة لمررا س رلّّط العنررف ا نس ر علررى ضررحية حالررة استضررعا ق
التشــديد يف عقوبــة اال تصــاب واالتصــال اجلنســي ابلرضــاء يف صــورة ارتكــاب اجلرميــة ابســتعمال
العنف أو السالح أو التهديد به أو ابستعمال مـواد أو أقـرا أو أدويـة زـدرة أو زـدرات أو إذا
كان الضـحية يف حالـة استضـعا مرتبطـة بصـغر أو تقـ ّدم يف السـن أو مـرض خطـن أو احلمـل
أو القصور الذه الي تضعف قدر ا عل التصدي عل املعتـدي أو إذا حصـل ممّـن كانـ لـه
سلطة عل الضحية أو استغل نفوذ وظيفه أو من موعة أش ا فاعلني أو مشاركني.
 -115وتنفي ــذا ملقتض ــيات الفص ــل  24م ــن ه ــذا الق ــانون األساس ــي أح ــدث وزارة الداخلي ــة
وحدتني مركزيتني بسلكي الشرطة واحلر الوط وكذلك  50وحدة زتصة مبناطق األمن الوط
و 55وحدة زتصة مبناطق احلر الوط للبح يف جرائم العنف ض ّد املرأة والطفـل وتضـم مـن
بني عناصرها نساء إضافة إىل اختاذ وسائل محايـة لفائـدة الضـحااي كـإيوائهم أبمـاكن آمنـة وابعـاد
املعتدي عن مكان إقامة الضحية وتقدمي اإلسعافات يف احلاالت املستعجلة.
 -118وقــد اعتمــدت بــرام تكــوين ملنتســي الوحــدات املــذكورة مــن إطــارات وأع ـوان يف ــال
حقــوق الطفــل مبــا يســم هلــا حبســن التعهــد ابلضــحااي مــن نســاء وأطفــال م ـرافقني هلــن واختــاذ
وســائل محايــة لفائــد م كــإيوائهم أبمــاكن آمنــة وابعــاد املعتــدي عــن مكــان إقامــة الضــحية وتقــدمي
اإلسعافات يف احلاالت املستعجلة وذلك بعد احلصول عل إذن من وكليل اجلمهورية.
 -112كمــا تقــوم الوحــدات األمنيــة واملصــاحل امل تصــة بــوزارة الداخليــة حبمايــة األطفــال ضــحااي
اعتــداءات العنــف املــادي واجلنســي وذلــك مــن خــالل عملهــا الوقــائي املتمثّــل يف تنظــيم الــدورايت
واحلمالت األمنيـة الوقائيـة ابلشـوار والفضـاءات العامـة للتصـدي لش ّـى أشـكال االعتـداء واسـتغالل
األطفــال ومــن خــالل دورهــا الزجــري املتعلــق بتحريــر حماضــر حب ـ ض ـ ّد املعتــدين وإج ـراء التّســاخن
الطبية والفنية الضرورية إلضافة وسائل اإلثبـات العلميـة مللـف القضـية مـن أجـل ضـمان ضـب اجلنـاة
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وع ــدم إفال ــم م ــن العق ــاب إض ــافة إىل دوره ــا التنس ــيقي مـ ـ زتل ــف املت ــدخلني (من ــدوب محاي ــة
الطفولــة قاضــي األســرة طبيـ شــرعي طبيـ نفســي مركــز رعايــة اجتماعيــة  )...لتــوفن احلمايــة
اجلسدية والنفسية للطفل الضحية سواء كان املعتدي من أفراد العائلة أو من الغن.
 -120وضبط وزارة الداخلية برام تكوينية لتطوير وجتويد االت التكـوين مب تلـف مـدار
األمــن الــوط واحلــر الــوط والــي يتلق ـ مــن خالهلــا املفبصــون تكوينــا يف عــدة حمــاور تتعلــق
حبقــوق اإلنســان وحقــوق الطفــل ابخلصــو إضــافة اىل تنظــيم دورات تدريبيــة ــد إىل تطــوير
وتنمية كفاايت اإلطارات واألعوان املباشرين لقضااي الطفولة.
 -121كمــا يســتفيد إطــارات ســامون صــل وزارة الداخليــة مــن بــر م تكــوي يتواصــل طيلــة
سنة دراسية للحصول عل شـهادة الكفـاءة القياديـة ابملدرسـة العليـا لقـوات األمـن الـداخلي والـي
تــدرج مــن بــني حمــاور التكــوين مــداخالت ودرو خاصــة حبقــوق الطفــل كمــا أنــزت مــذكرات
وحب ــوة خ ــتم درو م ــن قب ــل إط ــارات ال ــوزارة مب تل ــف م ــدار األم ــن ال ــوط واحل ــر ال ــوط
تناول عناوينها موضو حقوق الطفل وضما ته من ذلك "فنّيـات البحـ يف قضـااي الطفولـة"
و"العنف ضد األطفال" و"محاية الطفل اجلان " و"االجتار ابألطفال".
 -122وتوحيدا لإلجـراءات عنـد التعهـد بقضـااي الطفولـة صـدرت مناشـن وبرقيـات وملحوظـات
عمل عن وزير الداخلية واملديرين العامني لألسال األمنية تتعلق ابلتـذكن ابإلجـراءات املتّبعـة يف
قضــااي الطفولــة وتوحيــدها بنــاء عل ـ تطـ ّـور اجلرميــة وبــروز ظ ـواهر اجتماعيــة مســتحدثة كاختفــاء
األطفال واالعتداءات اجلنسية والعنف وحماولة االنتحار وإثبات النس .
 -123وتبعـا ملصـادقة تــون علـ اتفاقيــة لـ أورواب "النـزروت" شــرع وزارة املـرأة واألســرة
والطفولة وكبار السن ابلتعاون م مكت ل أورواب بتون يف تنفيذ بر م وط حـول محايـة
األطفـال مـن كافـة أشــكال االسـتغالل واالعتـداءات اجلنسـية يهــد لنشـر الـوعي مبـدى خطــورة
هذه الظاهرة وتعزيز قدرات املتدخلني امليدانيني مبا يضمن محايـة كافيـة لألطفـال يف ـال الوقايـة
والتعه ــد ابألطف ــال الض ــحااي وت ــوفن الرعاي ــة والعناي ــة الالّزمت ــني هل ــم مب ــا يف ذل ــك ض ــمان تق ــدمي
خدمات شاملة تستجي الحتياجات األطفال دون أي شـكل مـن أشـكال التمييـز إىل جانـ
وض إطار تشريعي متقدم ومالئم يرسخ مبـادئ احلمايـة القانونيـة لألطفـال ويخسـ لواقـ أفضـل
يُبــى عل ـ أس ـ اح ـفام مبــدأ مصــلحة الطفــل الفضــل وإعمــال حقــوق األطفــال كــذلك دعــم
إنشاء شبكة من املهنيني ضد االستغالل واالعتداء اجلنسي ضد األطفال.
 -124دخل ـ خ ــالل ش ــهر م ــار  2015أول وح ــدة للط ـ االس ــتعجاي الش ــرعي "ان ــاد"
مبستش ــف ش ــارل نيك ــول ابلعاص ــمة حي ــز االس ــتغالل وس ــتخمن التكف ــل ابلنس ــاء ض ــحااي العن ــف
اجلنســي .وأحــدث هــذه الوحــدة بتمويــل مــن مجعيــة "ليــون كلــوب املرس ـ " وســتتكفل ابلرعايــة
النفسية واالجتماعية للنساء ضحااي العنف.
 -125وتتمثل مهمة وحدة "اناد" يف استقبال ضحااي العنـف السـيما ضـحااي العنـف اجلنسـي
الذين متثل نسبة النساء منهن  80ابملائة ويف التكفل الفوري هبـن طبيـا ونفسـيا واجتماعيـا ووضـ
كل االدلة الي متكن من تتب املعتدين عل ذمة العدالة فضال عن التعاون املباشـر مـ السـلطات
القض ــائية والش ــرطة الفني ــة وتوجي ــه الض ــحااي اىل املص ــاحل امل تص ــة م ــن أج ــل ض ــمان ح ــق التتب ـ .
وتسع الوحدة يف املستقبل اىل التكفل بضحااي زتلف أشكال العنف.
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 -125وســتكون يف مرحلــة أوىل مفتوحــة للعمــوم مــن الثامنــة صــباحا اىل الســابعة مســاء مث يف
مرحلة اثنية ستفت طيلة أربعة وعشرين سـاعة مـ العلـم أن مستشـف شـارل نيكـول يسـتقبل كـل
سنة  500ضحية من ضحااي العنف  80ابملائة منهن نساء تعرضن اىل العنف اجلنسي.
 -125وفضــال ع ــن املســاندة النفس ــية واالجتماعيــة للض ــحااي ستشــتغل الوح ــدة ابلتعــاون م ـ
السلطات القضائية والشرطة الفنية لتض عل ذمتها كل االدلة الي متكن من تتب املعتدين.
 -128ويف ذات االطـار شـرع وزارة املـرأة واألسـرة والطفولـة وكبـار السـن ابلتعـاون مـ لـ
أورواب يف تنفيــذ بــر م وط ـ حــول محايــة األطفــال مــن كافــة أشــكال االســتغالل واالعتــداءات
اجلنســية يهــد لنشــر الــوعي مبــدى خطــورة هــذه الظــاهرة وتعزيــز قــدرات املتــدخلني امليــدانيني
مبا يضمن محاية كافية لألطفال يف ال الوقاية والتعهد ابألطفال الضحااي وتوفن الرعاية والعنايـة
الالّزمتــني هلــم مبــا يف ذلــك ضــمان تقــدمي خــدمات شــاملة تســتجي الحتياجــات األطفــال دون
أي شــكل مــن أشــكال التمييــز إىل جان ـ وض ـ إطــار تش ـريعي متقــدم ومالئــم يرســخ مبــادئ
احلمايــة القانونيــة لألطفــال ويخس ـ لواق ـ أفضــل يُبــى عل ـ أس ـ اح ـفام مبــدأ مصــلحة الطفــل
الفض ــل وإعم ــال حق ــوق األطف ــال ك ــذلك دع ــم إنش ــاء ش ــبكة م ــن املهني ــني ض ــد االس ــتغالل
واالعتداء اجلنسي ضد األطفال.
احلر ر ر عر ر ر التع ر رررض للتعر ر ر يمل أو غ ر ررره ر ررن ض ر ررروب املعا ل ر ررة أو العقوب ر ررة القاس ر ررية
أو الالإ سا ية أو املهينة ،مبا ذل ،العقاب الد ل
 -122نــذ الفصــل  23مــن الدســتور عل ـ أنــه " حتمــي الدولــة كرامــة الــذات البش ـرية وحرمــة
اجلس ــد ومتن ـ التع ــذي املعن ــوي وامل ــادي .وال تس ــق جرمي ــة التع ــذي ابلتق ــادم" فبات ـ ب ــذلك
مسألة من التعذي ذات مرتبة دستورية موجبة ملالءمة القوانني واملمارسات وفقها.
 -130ومالءم ــة لالتفاقي ــة الدولي ــة ملناهض ــة التع ــذي و ــنه م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة
القاســية أو الالإنســانية أو املهينـة قّ تنقــي الفصــول املتعلقــة جبرميــة التعــذي ضــمن اتلــة اجلزائيــة
مبقتض املرسوم  105لسنة  2011الذي أدرج ابلفصل  101مكرر (جديد) مـن اتلـة اجلزائيـة
تعريفا جديـدا للتعـذي كمـا شـ ّدد الفصـل  103جديـد مـن اتلـة اجلزائيـة العقوبـة علـ املوظـف
العمومي وشبهه الذي يعتدي عل حرية نه الذاتية دون موج قانوي.
 -131وجاء املرسوم املذكور مببدأ مشول العقوبة ملن يباشـر بنفسـه أو بواسـطة ـنه سـوء معاملـة
ض ّد متّهم أو شاهد أو خبن بسب إدالئه بتصري أو للحصول منه عل إقـرار أو تصـري وهـو
يوس احلماية لتشـمل كـل شـاهد أو خبـن يـدي بتصـري يف شـهادة ضـ ّد مـرتكي
ما من شأنه أن ّ
جرمية التعذي .
 -132أمـ ــا خبصـ ــو التـ ــدابن املت ـ ــذة لضـ ــمان اعتبـ ــار تع ـ ـري طفـ ــل للتعـ ــذي أو املعاملـ ــة
أو العقوب ــة القاس ــية أو الالإنس ــانية أو املهين ــة ظرف ــا مش ــددا للعقوب ــة وكفال ــة تناس ـ ـ العق ــوابت
الصادرة م خطورة اجلرمية فقد نص الفقرة الثالثة من الفصل  101اثنيا وفقا ملـا متـ إضـافته
مبوج ـ املرســوم عــدد  105لســنة  2011املبــني آنفــا عل ـ أنــه "ويكــون العقــاب ابلســجن مــدة
عشــرة أع ـوام وخبطيــة قــدرها عشــرون ألــف دينــار إذا ســل التعــذي عل ـ طفــل ".وابلتــاي فــإن
ممارسة التعذي ضد طفل يعترب ظر تشديد.
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 -133ووضـع الدولـة التونسـية آليـات وقائيـة مــن التعـذي تتمثـل خصوصـا يف إحـداة اهليئــة
املخر  21أكتوبر  2013وهي
الوطنية للوقاية من التعذي مبقتض القانون األساسي عدد ّ 43
موســعة عل ـ مجي ـ أمــاكن االحتجــاز الــي
آليــة وطنيــة للوقايــة مــن التعــذي مســتقلّة وهلــا واليــة ّ
تشــمل ابخلصــو الســجون املدنيــة ومراكــز إصــالح األطفــال اجلــا ني ومراكــز إي ـواء ومالحظــة
األطفــال ومراكــز االحتفــا ومخسســات العــالج النفســي ومراكــز إي ـواء الالجئــني وطــالي اللجــوء
ومراكــز املهــاجرين ومراكــز احلجــز الصــحي ومنــاطق العبــور يف املطــارات وامل ـوان ومراكــز التأدي ـ
والوسائل املست دمة لنقـل األشـ ا احملـرومني مـن حـريتهم .وميكـن ألعضـاء اهليئـة دخـول مجيـ
خاص ــة مـ ـ األشـ ـ ا احمل ــرومني م ــن
أم ــاكن االحتج ــاز ومنشـ ـ ا ومرافقه ــا وإجـ ـراء مق ــابالت ّ
أي ش ذ آخر ميكن أن يقدم معلومـات دون وجـود شـهود وذلـك بصـورة ش صـية
حراي م أو ّ
وتقوم بزايرات دون سابق إشعار ويف أي وق .
 -134ويف نف ـ الس ــياق ق إب ـرام اتفاقي ــة ش ـراكة ب ــني وزارة الع ــدل وحق ــوق اإلنس ــان والعدال ــة
()18
االنتقالي ــة ووزارة الش ــباب والرايض ــة ووزارة امل ــرأة واألس ــرة والطفول ــة يف  12ج ــانفي 2015
هبد حتسني اخلـدمات الـي تقـدمها مراكـز إصـالح األطفـال يف نـزا مـ القـانون وتطـوير آليـات
التعهــد مبــا قــق األهــدا األساســية ملراكــز اإلصــالح يف إطــار اح ـفام املنظومــة الوطنيــة حلقــوق
الطفل واملواثيق الدولية ذات العالقة.
 -135وتعمل هذه االتفاقية عل تفعيـل الـدور الرقـاي ملنـدوب محايـة الطفولـة مـن خـالل السـماح
للم ـولني مــنهم بــذلك وحبسـ مرجـ نظــرهم الـفاي القيــام بـزايرات دوريــة ملراكــز إصــالح األطفــال
ومتابعــة وضــعيا م دون إذن مســبق وحــى دون إشــعار ومهمــا كــان توقي ـ ال ـزايرة هبــد االطــال
عل ظرو اإلقامة واإلعاشة داخلها ومدى احفام حقوق الطفل يف زتلف مراحل التعهد.
 -135كما قّ ابرام اتفاقية تعاون بني وزارة العـدل وحقـوق االنسـان ووزارة الشـخون االجتماعيـة
يف ــال أتهيــل وإدمــاج األطفــال اجلــا ني املســرحني مــن مراكــز االصــالح الفبــوي واإلحاطــة هبــم
اجتماعيا ونفسيا .وق تطوير الشراكة م مكو ت اتتم املدي واملخسسات التالية:
•

إب ـرام اتفاقي ــة تع ــاون م ـ املعه ــد الع ــري حلق ــوق االنس ــان س ــنة  2013لفس ــيخ
املقاربة احلقوقية يف سياسات وبرام النهوض االجتماعي؛

•

إب ـ ـ ـرام اتفاقيـ ـ ــة تعـ ـ ــاون م ـ ـ ـ الرابطـ ـ ــة التونسـ ـ ــية للـ ـ ــدفا عـ ـ ــن حقـ ـ ــوق االنسـ ـ ــان
ســنة  2015تتعلــق بضــب إج ـراءات زايرات الرابطــة ملراكــز مالحظــة األطفــال
ومخسس ــات الرعاي ــة االجتماعي ــة للوق ــو عل ـ ـ م ــدى م ــالءة ظ ــرو اإلقام ــة
والفضاء والتجهيزات للتشري الوط واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان؛

•

إب ـ ـرام اتفاقيـ ــة تعـ ــاون م ـ ـ مكت ـ ـ املنظمـ ــة الدوليـ ــة ملناهضـ ــة التعـ ــذي بتـ ــون
س ـ ـ ــنة  2015تتعل ـ ـ ــق ب ـ ـ ــدعم ومتك ـ ـ ــني األشـ ـ ـ ـ ا الن ـ ـ ــاجني م ـ ـ ــن التع ـ ـ ــذي
واالنتهاك ــات اجلس ــيمة حلق ــوق اإلنس ــان م ــن التمتـ ـ حبق ــوقهم يف إط ــار مس ــار
العدالــة االنتقاليــة .وقــد ق يف هــذا اإلطــار تنظــيم العديــد مــن الــدورات التكوينيــة
لفائدة املتدخلني االجتماعيني ابإلضافة اىل تكوين نقاط اتصال؛

__________

(.http://www.delegue-enfance.nat.tn/images/legislation/convention_centre_correction_ar.pdf )18
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•

إبــرام اتفاقيــة تعــاون م ـ معهــد تــون لتأهيــل النــاجني مــن التعــذي "ن ـربا " يف
جـ ـوان  2015ــد اىل العم ــل علـ ـ إع ــادة أتهي ــل الن ــاجني م ــن التع ــذي
وإدماجهم اجتماعيا ومهنيا؛

•

إب ـرام اتفاقيــة ش ـراكة إطاريــة م ـ اجلمعيتــني "امل ـرأة وال ـرايدة" و"اجلمعيــة التونســية
حلق ــوق الطف ــل يف جـ ـوان  2015تتعل ــق إبع ــداد ب ــر م متكام ــل فيم ــا يتعل ــق
ابلتصدي والوقاية من العنف اجلنسي ضد األطفال عامة والبنات بشكل خا
واإلحاطة ابلضحااي يف هذا اتال.

 -135وق ـ ــد مش ـ ــل ب ـ ــر م التع ـ ــاون دورات تدريبي ـ ــة يف ـ ــال الرفـ ـ ـ م ـ ــن ق ـ ــدرات املت ـ ــدخلني
االجتماعيني (مديري مراكز الدفا واإلدماج االجتماعي ورؤساء أقسام النهوض االجتماعي)...
يف ال التعـر علـ ضـحااي التعـذي وكيفيـة التعهـد هبـم مب تلـف مخسسـات وهياكـل النهـوض
االجتم ــاعي ابإلض ــافة إىل العم ــل عل ـ إع ــداد وثيق ــة مرجعي ــة تتض ــمن آلي ــات وتقني ــات الت ــدخل
العتمادهــا مــن طــر األخصــائيني االجتمــاعيني والنفســانيني املتعهــدين هبــذه الفئــة ووضـ بطاقــة
اتصــال وتوجيــه لتنظــيم عمليــة التوجيــه واإلرشــاد بــني زتلــف املتــدخلني يف ــال اإلحاطــة ومرافقــة
ضحااي الناجني من التعذي .
التثهيت الد ل والنيس وإعا اإل اج ااجتماع لألطيال الضحااي
 -138مراعــاة منهــا ملقتضــيات الدســتور فيمــا يتعلــق حبقـوق الطفــل وخصوصــا الفقــرة الثانيــة مــن
الفصل  45منه وتعزيـزا ملقتضـيات لـة محايـة الطفـل يف تـون قامـ وزارة العـدل بتكـوين جلنـة
علـ مسـتوى مركـز الدراســات القانونيـة والقضـائية تضــم ممثلـني عـن زتلــف الـوزارات وعـن اتتمـ
املــدي تعمــل عل ـ إعــداد مشــرو قــانون لتنقــي اتلــة هبــد تــوفن مجي ـ أن ـوا احلمايــة للطفــل
الضحية بعد أن ق تكري مجي أشكال احلماية للطفل املهدد والطفل اجلان .
وخص ـ ـذ الق ـ ــانون األساس ـ ــي ع ـ ــدد  51لس ـ ــنة  2015املتعل ـ ــق ابلوقاي ـ ــة م ـ ــن االجت ـ ــار
-132
ّ
ابألش ا ومكافحته الباب الراب منـه ةليـات احلمايـة واملسـاعدة لضـحااي االجتـار ابألشـ ا
وخصوص ــا يف ــال االس ــتغالل االقتص ــادي واالس ــتغالل اجلنس ــي .وأوك ــل ه ــذا الق ــانون للهيئ ــة
الوطنية ملكافحة االجتار ابألش ا مهمة توفن تلك املساعدة سـواء كانـ طبيـة (الفصـل )52
او اجتماعية (الفصل  )50أو قانونية (الفصل .)51
 -140كما كر القانون األساسي عدد  58لسـنة  2015املتعلـق ابلقضـاء علـ العنـف ضـد
امل ـرأة آليــات للتعهــد ابلنســاء ضــحااي العنــف واألطفــال امل ـرافقني هلــن مبــا يف ذلــك إدراج واج ـ
الدولـة يف التعهــد مبرافقــة ضــحااي العنـف ابلتنســيق مـ املصــاحل امل تصـة مــن أجــل تــوفن املســاعدة
االجتماعي ــة والص ــحية والنفس ــية الض ــرورية وتيس ــن إدم ــاجهم وإيـ ـوائهم (الفص ــل  4مط ــة أخ ــنة)
وتك ـري حــق امل ـرأة واألطفــال املقيمــني معهــا يف املتابعــة الصــحية والنفســية واملرافقــة االجتماعيــة
املناسبة والتمت ابلتعهد العمومي واجلمعيايت عند االقتضاء مبا يف ذلك اإلنصات.
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(ب) عر ر األطي ررال ذوي اإلعاق ررات املس ررتدع ين ررن امل س ررة ،حبس ررمل رروب العاه ررة
(ذوو العاهات الدصرية ،واملكيوفو والص ّ ،وذوو اإلعاقات النيسية  -ااجتماعية أو الد ية).
اإلجابة:

 -141تس ــهر اجلمعيـ ــات العاملـ ــة يف ـ ــال اإلعاقـ ــة عل ـ ـ تسـ ــين مخسسـ ــات للفبيـ ــة امل تصـ ــة
والتأهيــل والتكــوين امله ـ لألش ـ ا ذوي اإلعاقــة وختض ـ هــذه املخسســات لالتفاقيــة القطاعيــة
املشـ ــفكة ألع ـ ـوان مجعي ـ ــات رعاي ـ ــة األش ـ ـ ا املع ـ ــاقني الص ـ ــادرة مبقتض ـ ـ ق ـ ـرار وزي ـ ــر الش ـ ــخون
االجتماعية املخر يف  04جانفي  2013الي ينذ عل أن اجلمعيات هي املخجر واملشغل.
 -142وقــد بل ـ عــدد اجلمعيــات وفــرو مجعيــات العاملــة يف ــال اإلعاقــة  220تســهر عل ـ
يخمهــا  15425تلميــذا مــن ذوي
تســين  310مرك ـزا للفبيــة امل تصــة والتأهيــل والتكــوين امله ـ ّ
اإلعاقة وذلـك خـالل السـنة الدراسـية  2015/2015ويبلـ عـدد األعـوان واإلطـارات امل تصـة
والشـ ــبه طبيـ ــة العاملـ ــة مبخسسـ ــات الفبيـ ــة امل تصـ ــة والتأهيـ ــل والتكـ ــوين امله ـ ـ والرعايـ ــة ابلبي ـ ـ
ال  3835زتصا.
 -143هــذا وتقــدم الدولــة الــدعم املــادي والفـ للجمعيــات حيـ تتمتـ وفروعهــا مبــن التكفــل
بنفقات التأهيل والفبية امل تصة والرعاية ابلبي لألش ا ذوي اإلعاقـة طبقـا ملقتضـيات األمـر
احلكومي عدد  458لسنة  2005املخر يف  02جوان  2015املتعلق بضب معاين وإجـراءات
وشروط إسناد الدولة والصناديق االجتماعية هلـذه املـن مثلمـا ق تنقيحـه وإمتامـه ابألمـر احلكـومي
عــدد  100لســنة  2018مــخر يف  22جــانفي  2018يتعلــق بتنقــي األمــر احلكــومي عــدد  458لســنة
 2015املخر يف  9جوان  2015املتعلّق بضب معـاين وإجـراءات وشـروط إسـناد الدولـة والصـناديق
االجتماعي ــة مل ــن التك ّف ــل بنفق ــات التأهي ــل والفبي ــة امل تص ــة والرعاي ــة ابلبي ـ لألشـ ـ ا ذوي
اإلعاقة لفائدة مجعيات رعاية األش ا ذوي اإلعاقة.
 -144وقــد بلغـ مــن التكفــل بنفقــات التأهيــل والفبيــة امل تصــة والرعايــة ابلبيـ لألشـ ا
ذوي اإلعاقة لفائدة مجعيات رعاية األش ا ذوي اإلعاقة سنة  2015قرابة  33مليون دينار.
 -145عطيات حول األشخاص ذوي اإلعاقة املرمسني مبرا ز الرتبية املختصة حسمل وب العاهة:
العدد اجلملي لألطفال ذوي االعاقة املرمسني15425 :
عدد األطفال ذوي إعاقة عضوية4045 :
عدد األطفال ذوي إعاقة بصرية504 :
عدد األطفال ذوي إعاقة مسعية2882 :
عدد األطفال ذوي إعاقة ذهنية8355 :
عدد األطفال ذوي إعاقة متعددة422 :
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املا 2
إذ ات الوع
الس ر ررؤال عر ر ر  :05يرج ر ررى تقر ر ر مي علو ر ررات عم ر ررا إذا ا ر ر ر ال ول ر ررة الط ر ررر وض ر ررع
أي سياسررات وطنيررة و طررط عمررت للتوعيررة توافقررة ر دررا ااتياقيررة مي ر املررو يني
العمرو يني املعنيرني بتعزيرز حقروق ذوي اإلعاقرات أو محايتهرا أو إعماهلرا ،مبرن فير املسررؤولو
ذوي اإلعاقات.
على ستو الواايت ال ين يتعا لو
اإلجابة:
 -145عمل وزارة الشخون االجتماعيـة مـن خـالل هياكلهـا العاملـة يف ـال اإلعاقـة ابلشـراكة
م ـ منظمــات اتتم ـ املــدي واملنظمــات الدوليــة وب ـرام التعــاون الــدوي عل ـ تعزيــز حقــوق األش ـ ا
ذوي اإلعاقـة والرفـ مــن قـدرات العــاملني يف اتـال حيـ قّ خـالل ســنوات 2014- 2013-2012
تنفيــذ بــر م تعــاون م ـ االحتــاد األوروي (إســبانيا وأملاني ـا) يتعلــق "بتعزيررز اإل رراج ااقتصررا ي
وااجتماع لألشخاص ذوي اإلعاقة".
وتضمن هذا الرب م عدة حمطات تتعلق بتش يذ واقـ األشـ ا املعـوقني يف تـون
-145
ّ
وقـ ـراءة نقدي ــة مل تل ــف التشـ ـريعات والـ ـربام الفبوي ــة التعليمي ــة واالجتماعي ــة والص ــحية واإلدم ــاج
امله  .وأخرى تعلق إبناز عدة دورات تكوينية ومحالت حتسيسية لفائدة املتدخلني العمـوميني
واملنظمات واجلمعيات العاملة يف ال اإلعاقـة واألشـ ا املعـوقني أنفسـهم وذلـك يف ـاالت
تتعلق ابلتعليم والتشغيل و يئة احملي نذكر منها:
•

 10دورات تكوينيــة يف ــال دعــم القــدرات الفنيــة واملعرفيــة لفائــدة  30مجعيــة
حول (حقوق تيسن الوصول)؛

•

 10دورات تكوينية يف ال الرعاية واإلدماج االجتماعي لفائدة  30مجعية؛

•

 40دورة تكوينيــة لفائــدة هياكــل عموميــة (وزارات مخسســات عموميــة بلــدايت)
حـ ــول تيسـ ــن الوصـ ــول التش ـ ـري املتعلـ ــق ابملعـ ــوقني التشـ ــغيل التكـ ــوين امله ـ ـ
اإلدماج املدرسي الفبية امل تصة الفتيبات التيسنية املعقولة اإلحصائيات.

 -148ه ــذا مـ ـ العل ــم وأن االسـ ـفاتيجية الوطني ــة ال ــي ق إع ــدادها يف إط ــار التع ــاون التونس ــي
األوروي تضمن ضمن حماورها خطـة اتصـالية للتعريـف مببـادئ حقـوق األشـ ا ذوي اإلعاقـة
وتوعيــة زتلــف مكــو ت اتتمـ مــن أشـ ا ذوي إعاقــة وهياكــل حكوميــة ومخسســات خاصــة
حول كيفية أتمني اإلدماج االجتماعي واالقتصادي هلذه الفئة من اتتم .
 -142كما ق إبرام اتفاقية تعاون وشراكة مـ اجلانـ اإليطـاي متتـد علـ مـدى ثـالة سـنوات
من  2018إىل  2020حول " تنفيذ أحكام االتفاقية الدولية حلقوق األشـ ا ذوي اإلعاقـة"
ابعتمادات مجلية قدرت ب  14200أورو.
 -150ويتناول بر م التعاون ثالة جوان تتعلق بوض بر م تنفيذي لالسفاتيجية الوطنيـة
للنهــوض ابألش ـ ا ذوي اإلعاقــة وإدمــاجهم يف احليــاة االجتماعيــة واالقتصــادية وابلرف ـ مــن
قدرات ومخهالت املتدخلني امليدانني من بني األخصائيني االجتماعيني الراجعني ابلنظـر إىل وزارة
الشــخون االجتماعيــة والعــاملني ابجلمعيــات الــي تع ـ ابألش ـ ا ذوي اإلعاقــة وكــذلك أتهيــل
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معــار وقــدرات املكلفــني عل ـ املســتوى املركــزي جبم ـ البيــا ت واملعطيــات اإلحصــائية يف ــال
التصر يف املعطيات اخلاصة ابألش ا ذوي اإلعاقة.
 -151كما ابدرت تون إىل نشر ثقافة حقوق االنسان عل أوس نطاق ممكن ابلتوازي م
وض ـ ب ـرام مالئمــة لتعــديل مجي ـ املنــاه مبــا فيهــا الكت ـ املدرســية دون اســتثناء يف زتلــف
مراحل التعليم االبتدائي والثانوي وتعميم مادة حقوق االنسان.
السررؤال ع ر  :04ويرج رى إبررالغ اللجنررة ابلت ر ابر املتخ ر لترروفر ااتياقيررة بصرري يسررهت
ااطالب عليها.
اإلجابة:
 -152يف نطاق مزيد التعريف مببـادئ االتفاقيـة الدوليـة حلقـوق األشـ ا ذوي اإلعاقـة وتبسـي
أحكامهــا املتعلقــة بكيفيــة التعامــل والت اط ـ م ـ ذوي اإلعاقــة عمل ـ وزارة الشــخون االجتماعيــة
وك ـذلك عديــد املخسســات احلكوميــة مــن جهــة أوىل عل ـ تعمــيم التعريــف هبــذه االتفاقيــة وتبســي
أحكامها وإجراءا ا إبصدار ونشر كتيبات ومطوايت مبسطة حول االتفاقية نذكر منها:
•

إصـدار ونشـر كتيـ يل ـذ أهـم املـواد الـواردة ابالتفاقيـة بطريقــة مبسـطة تــتالءم
م زتلف املستوايت التعليمية وزتلف األعمار؛

•

إصدار نذ االتفاقية بلغة اإلشارة؛

•

إعــداد نــذ االتفاقيــة بصــورة صــوتية يف قــر مضــغوط لفائــدة األشـ ا
اإلعاقة البصرية فيما جيري العمل عل إعداد نذ االتفاقية بلغة "براي".

ذوي

املا 2
إ كا ية الوصول
يصررلة عررن ختصرري اعتمررا امليزا يررة و صر ها
السررؤال عر  :03يرجررى تقر مي علو ررات ّ
واا تثال وآليات العقاب املوجو على الصرعي الروطين وصرعي الرواايت لتيسرر الوصرول
الديئة املا ية والنقت واحلصول على تكنولوجيا املعلو رات وااتصراات واملرافر األ رر
امليتوحة أو املتاحة لعا ة النا ن املالحظات اخلتا ية السابقة.
اإلجابة:
 -153تنــدرج مب ــادرات الدولــة التونس ــية يف ــال تيس ــن وصــول األش ـ ا ذوي اإلعاق ــة إىل
زتلــف املرافــق العموميــة ووســائل النقــل و نهــا ضــمن األنشــطة املنجــزة يف إطــار ب ـرام التعــاون
الدوي ومن بني هذه األنشطة نذكر:

30

•

تيسن الوصول اىل اخلدمات اإلدارية األمنية بتطوير وتعصن فضاءات االستقبال
مبراكز االمن النموذجية والفضاء النموذجي للمـواطن مبقـر وزارة الداخليـة وتتمثّـل
االحــدااثت اجلدي ــدة يف يئــة مم ـرات الــدخول للفض ــاءات ومكات ـ االس ــتقبال
وفقا للمعاين املعتمدة يف اتال؛

•

نشــر "دليــل وصــول" مبسـ وتوزيعــه علـ كافــة اهلياكــل العموميــة واخلاصــة ذات
العالقة يف صيغة ورقية ورقمية.
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وقد تضمن هذا الدليل خارطة مل تلـف اخلـدمات واملرافـق املقدمـة مبعتمـديي منـزل بورقيبـة ومنوبـة
مصنفة حس درجة الوصول.
•

اناز مشاري منوذجيـة كـربى ومتوسـطة هبـذه املنـاطق تتعلـق بتهيئـة بعـ املنـاطق
السـكنية والفضـاءات الففيهيـة والتعليميـة واحلرفيـة لتصـب ميسـرة الوصـول لفائــدة
األش ا ذوي اإلعاقة؛

•

متوي ــل  32مب ــادرة متوس ــطة تتعل ــق إبدخ ــال يئ ــة عل ـ بن ــاايت تق ــدم خ ــدمات
للمواطن (حمالت جتارية فضاءات ترفيهية حمطات نقل موز آي بنكي)؛

•

متويــل  03مشــاري كــربى يف نف ـ اإلطــار :الســاحة العموميــة مبنوبــة والســاحة
العمومية مبنزل بورقيبة و يئة مسـكن منـوذجي مبركـز التأهيـل املهـ للقاصـرين عـن
احلرك ــة العض ــوية واملص ــابني حب ـ ـوادة احلي ــاة لت ــدري األش ـ ـ ا ذوي اإلعاق ــة
العضوية عل التأقلم م متطلبات احلياة اليومية داخل منازهلم.

 -154كم ــا قّ س ــنة  2013إب ـرام اتف ــاق تكميل ــي التفاقي ــة التع ــاون املربم ــة ب ــني وزارة الش ــخون
االجتماعية واحلكومة اإليطالية حول اإلدماج االجتماعي لألشـ ا ذوي اإلعاقـة هبـد متويـل
موعة من املشاري واألنشطة لفائدة هذه الفئة.
 -155وقد مشل هذا االتفاق إعادة بناء مركز الفبية امل تصة التاب لالحتاد اجلهوي للمكفوفني
بقفص ـة وفــق املواصــفات الدوليــة املتعلقــة بتيســن الولــوج وجتهيــزه مب تلــف املعــدات والتجهي ـزات
الضرورية املهيئة والـي تسـتجي خلصوصـيات هـذه الفئـة ابعتمـادات مجليـة بلغـ  20ألـف أورو
(ا ظر ل ،اليقرات ن  44إىل  30ن ه ا التقرير).
 -155ويف إطار تسهيل وصول وتن ّقل املسافرين ذوي االحتياجات اخلصوصية عل مـن سـفن
الشركة التونسية للمالحة ق اختاذ التدابن التالية:

GE.19-11007

•

ض ــب إج ـ ـراءات خاص ــة عل ـ ـ مس ــتوى مس ــالك التوزي ـ ـ والبي ـ ـ للتع ـ ّـر عل ـ ـ
املســافرين ذوي االحتياجــات اخلصوصــية حيـ يتعـ ّـني علـ املســافر إعــالم وكالــة
األســفار حباجياتــه ويــتم منحــه الغرفــة املناســبة م ـ إعــالم الشــركة بتــاريخ الســفرة
قصد أخذ التدابن الالزمة ابمليناء؛

•

ت ــوفن مم ـ ّـر خـ ــا ابملس ــافرين ذوي االحتياج ــات اخلصوصـ ــية وش ــبا تسـ ــجيل
خا هبم بوكالة الشركة مبيناء حلق الوادي؛

•

متـن للمســافرين ذوي االحتياجــات اخلصوصـية عنــد القيــام إبجـراءات التســجيل ابملينــاء
بطاقة أولوية لتسهيل الصعود والنزول عل من السفينة والتن ّقل خالل الرحلة؛

•

توفر ر عل من سفن الشـركة التونسـية للمالحـة تسـتجي للمعـاين الدوليـة
املتحركـة
ومتطلبات املسافرين ذوي اإلعاقة وكذلك مصاعد تتالءم مـ الكراسـي ّ
هلذه الفئة عالوة عل ختصيذ مكان ابملستود لسيارا م ابلقرب من املصعد؛

•

توفن إحاطة طبّية خالل السفرات وعند احلاجة لفائدة املسافرين ذوي اإلعاقة؛
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•

ضب إجراءات حصول األش ا ذوي اإلعاقـة البدنيـة والـرا بني يف احلصـول علـ
زتلــف أصــنا رخــذ الســياقة (يف ــال النقــل الــربي) مبقتض ـ األمــر عــدد 142
لسنة  2000املخر يف  24جانفي  2000واملتعلق بضب أصـنا رخـذ السـياقة
وشروط تسليمها وصلوحيتها وجتديدها وجيري العمل حاليا عل تنقيحه.

 -155كم ــا ت ــوفّر ش ــركة اخلط ــوط التونس ــية لفائ ــدة األش ـ ا
االجراءات التالية:

ذوي االحتياج ــات اخلصوص ــية

قدت الرحلة
على ستو احلجز:
 -158ميكــن لألش ـ ا ذوي االحتياجــات اخلصوصــية احلجــز لــرحلتهم إمــا عــن طريــق مركــز
النـداء اخلـا بشـركة اخلطـوط التونسـية أو عـن طريـق وكـالتهم العاديـة (وكالـة أسـفار او نقطـة بيـ
اتبعة لل طوط التونسية) م تقدمي إشعار وق احلجز بطبيعة احتياجا م اخلصوصية.
على ستو التعريية:
 -152ميــن األش ـ ا ذوي االعاقــة احلــاملني لبطاقــة معــاق مســلمة مــن الســلطات امل تصــة
املقيمـني يف تـون مهمــا كانـ جنسـيتهم ختفــي بنسـبة  %50مـن قيمــة التـذكرة وذلـك ابلنســبة
للسعر العادي للدرجة السياحية انطالقا من تون عل رحالت شركة اخلطوط التونسية.
ابلنسدة لنقت أجهز املساع على احلر ة:
 -150ميكــن للمســافرين ذوي احلركــة احملــدودة تســجيل وســيلتني للمســاعدة عل ـ احلركــة ــا
(كرسي متحر م هيكل مساعدة عل املشي) بوزن وحجم حمدد.
 -151كمــا يســم بنقــل املعــدات الطبيــة (العكــازات اهليكــل املســاعد عل ـ املشــي األدويــة)
عل من رحالت اخلطوط التونسية ا .
ابلنسدة للر اب املسافرين على محالة طدية:
 -152يتطل ـ نقــل مســافر عل ـ محالــة طبيــة بــني  5و 2مقاعــد وذلــك حس ـ نــو الطــائرة
ولذلك خيض لشروط خاصة متعلقة ابلبي :
•

يتم احتساب مبل يساوي  4مرات أجـر الرحلـة بتعريفـة كاملـة ذهـاب فقـ يف
الدرجة السياحية دون احتساب األداءات؛

•

تذكرة بتعريفة كاملة م احتساب األداءات ابلنسبة للمسافر عل محالة طبية؛

•

تذكرة بتعريفة كاملة ابلنسبة للمرافق.

ابلنسدة اصطحاب لمل املساع :
 -153تسم شركة اخلطوط التونسية للمسافرين ذوي اإلعاقة السمعية أو البصرية ابصطحاب
كل املساعدة ا عل من رحال ا.
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املطا
 -154ي ــتم تق ــدمي الرعاي ــة واملس ــاعدة للمس ــافرين ذوي االحتياج ــات اخلصوص ــية بص ــفة اني ــة
ابملطارات التونسية والي متكنهم من:
•

التنقل بواسطة الكراسي املتحركة ابملطار؛

•

تقدمي كل ما تاجونه من خدمات منذ حلظة التسجيل وحى الوصول إىل الطائرة؛

•

تـوفن كراســي متحركـة علـ مـن الطــائرة ملسـاعدة املســافرين ذوي احلركـة احملــدودة
عل التنقل مبمر الطائرة كالذهاب إىل دورة املياه والعودة منها؛

•

ذوي

توفن هذه اخلدمات أيضا يف رحالت املالسلة وذلك عند نقل االش ا
االحتياجات اخلصوصية من رحلة إىل أخرى.

 -155يف إطــار تســهيل وصــول وتن ّقــل املســافرين ذوي االحتياجــات اخلصوصــية جتــدر اإلشــارة
إىل أن وزارة النقــل بصــدد إعــداد مشــرو قــانون يف ــال النقــل اجلــوي يتعلــق بتنقــي وإمتــام لــة
الط ـنان امل ــدي وال ــذي ق إع ــداده استئناس ــا ابلتش ـري األوروي ويف إط ــار التق ــارب التش ـريعي ب ــني
الدول ــة التونس ــية واالحت ــاد األوروي وق ــد تض ــمن ه ــذا املش ــرو أحكام ــا لفائ ــدة املس ــافرين ذوي
االحتياجات اخلصوصية تتمثل فيما يلي:
•

إعطاء الناقل اجلوي األولوية للمسافرين ذوي االحتياجات اخلاصـة ولألشـ ا
الــذين يرافقــوهنم وكــذلك لألطفــال الــذين ال مرافــق هلــم يف ركــوب املركبــة اهلوائيــة
ويف املعاملة خالل الرحلة؛

•

ال ميكن للناقل اجلوي أن يرف لش ذ ذي احتياجـات خاصـة احلصـول علـ
حجــز لرحلــة معينــة أو الركــوب علـ مــن مركبــة هوائيــة إذا حتصــل علـ حجــز ق
أتكيده ابلنسبة إىل هذه الرحلة وذلك بسب وضعيته إال يف احلاالت التالية:
•

مــن أجــل االمتثــال ملتطلبــات الســالمة املنطبقــة س ـواء نــذ عليهــا القــانون
الدوي أو الوط أو أعد ا السـلطة الـي سـلّم رخصـة االسـتغالل اجلـوي
إىل الناقل اجلوي املع ؛

•

إذا كــان حجــم املركبــة اهلوائيــة أو أبواهبــا جيعــل مــن ركــوب أو نقــل الشـ ذ
ذي االحتياجات اخلاصة مستحيال جسداي.

 -155ويف كلتا احلالتني جي أن يبل الناقل اجلـوي فـورا الشـ ذ ذو االحتياجـات اخلاصـة أبسـباب
الرف ويبلغه هبذه األسباب كتابيا وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول م اإلعالم ابلبلوغ.
 -155كمــا ميكــن يف نفـ الظــرو املنصــو عليهــا يف املطــة األوىل أعــاله أن يشــفط الناقــل
اجل ــوي أبن يك ــون الشـ ـ ذ ذو االحتياج ــات اخلاص ــة مرافق ــا بشـ ـ ذ آخ ــر إن كانـ ـ حالت ــه
الصحية تقتضي ذلك.
 -158يف حال ــة اإلخ ــالل ابألحك ــام الـ ـواردة يف عق ــد النق ــل ميك ــن لك ــل مس ــافر نق ــل ج ــوي
أو ش ذ ذو احتياجات خاصة أن يقدم شكوى لدى اجلهة املسخولة عن تنفيذ االلتزام.
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 -152وابلتوازي م ذلك قّ ادراج خطة املواطن الرقي ضمن بر م إصالح إداري متكامل
يرمي إىل تعصن اإلدارة التونسية وجعلها أداة فعالة يف حتقيق التنمية الشاملة.
 -150يق ـ ـ ــوم املـ ـ ـ ـواطن الرقيـ ـ ـ ـ بطلـ ـ ـ ـ خ ـ ـ ــدمات فعلي ـ ـ ــة كس ـ ـ ــائر املـ ـ ـ ـواطنني قص ـ ـ ــد معاين ـ ـ ــة
جودة اخلدمات اإلدارية الي تسديها زتلف املصاحل العمومية ويخدي الفريق ضمن زايراتـه املرب ـة
م ــا ال يق ــل ع ــن  25000زايرة س ــنواي إىل ح ـ ـواي  5000مص ــلحة عمومي ــة تس ــدي خ ــدمات
مباشرة للمتعاملني معها.
 -151و ــتم تقــاريره مب تلــف جوان ـ اخلدمــة العموميــة :حالــة املبــاي والعنايــة ابحملــي وظــرو
استقبال املواطنني وتصرفات األعوان وظرو عملهم وجودة اخلدمات ...
 -152إضــافة إىل بــر م عملــه اليــومي يُكلّــف فريــق امل ـواطن الرقي ـ حبمــالت موجهــة ملعاينــة
جودة اخلدمات ومدى تطبيـق اإلجـراءات اجلديـدة املتعلقـة ابلتنميـة اإلداريـة وخاصـة احـفام تنفيـذ
القوانني اجلاري هبا العمل املتعلقة ابألش ا ذوي االعاقة.
السر رؤال عر ر  :03ويرج ررى إب ررالغ اللجن ررة ابلتر ر يمل املقر ر ّ للمص ررممني واملهن س ررني واملم ررني
ررال تكنولوجي ررا املعلو ررات وااتص رراات بش ررث تنيير ر
وغ ررره ررن املهني ررني الر ر ين يعمل ررو
املا  12ن ااتياقية ،مبرا ذلر ،التعلير العرا قر  18لسرنة  8104بشرث تيسرر الوصرول.
ويرجى أيضا تق مي علو ات عن الت ابر املتخ ن أجت تروي التعلي العا ق  18و شره.
اإلجابة:
 -153يف إطار تنفيذ مقتضيات املادة  2من االتفاقية خبصو إمكانيـة الوصـول نظّمـ وزارة
الشخون االجتماعية دورات حتسيسية لفائـدة املهندسـني املعمـاريني التـابعني لـوزارة التجهيـز لألخـذ
بعني االعتبار األش ا ذوي اإلعاقة يف مشاري البناءات املستقبلية والتهيئة العمرانية.
 -154كم ــا انتفـ ـ خ ــالل س ــني  2011و 2013ع ــدد م ــن املهندس ــني املعم ــاريني الع ــاملني
مبعتمــديي منوبــة ومنــزل بورقيبــة بــدورات تكوينيــة يف ــاي " يئــة احملــي والبنيــة التحتيــة امليســرة
للوصول" و"املقاربة احلقوقية لإلعاقة ومفهومها من خالل التعريف ابملادة  2من االتفاقية".
 -155ويف نفـ الســياق قّ إصــدار كتيـ حــول النفــاذ الشــامل يــتم اعتمــاده كــدليل خــدمات
لفائدة األش ا ذوي اإلعاقة يف حيا م اليومية وميكنهم مـن قضـاء شـخوهنم يف ظـرو ميسـرة
كما يعتمد لدى اتال احمللية واجلهوية يف تنفيذ زططا م التنموية.
 -155ويف نطاق مواصلة بـر م التعـاون مـ "منظمـة إعاقـة دوليـة" لتحسـني ولـوج األشـ ا
ذوي اإلعاق ــة للمراف ــق العمومي ــة ذات الص ــبغة االجتماعي ــة ق يئ ــة ( )5مقـ ـرات لوح ــدات حملي ــة
للنهــوض االجتمــاعي حــى تســتجي للمقــايي املعمــول هبــا يف ــال تيســن وصــول األش ـ ا
ذوي اإلعاقة لل دمات.
 -155ومــن حيــة أخــرى تضــمن اإلطــار القــانوي لتنظــيم قطــا االتصــاالت بع ـ
املتعلقة حبقوق االش ا ذوي اإلعاقة وتتمثل أساسا فيما يلي:
•
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•

االمــر عــدد  1455املــخر يف 30مــاي  2005املتعلّــق بتهيئــة ومالئمــة وســائل
االتصال واالعالم وتيسن تنقل األش ا املعوقني؛

•

قـ ـرار وزي ــر تكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــال م ــخر يف  30ديس ــمرب  2013يتعل ـ ـق
بضب قائمة اخلـدمات الشـاملة لالتصـاالت حيـ يـنذ الفصـل  2منـه علـ قائمـة
يف تلك اخلدمات والي من بينها "توفن اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة"؛

•

ق ـرار وزيــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال مــخر يف  22جويليــة  2013يتعلــق
ابملصــادقة عل ـ ك ـرا الشــروط املتعلقــة ابســتغالل املراكــز العموميــة لالتصــاالت
اهلاتفيــة حي ـ يــنذ الفص ــل  15م ــن ك ـرا الش ــروط املــذكورة عل ـ أن "يلت ــزم
مستغلو املراكز العمومية لالتصاالت اهلاتفيـة مبـا يلـي " ...إعـداد مـدخل خـا
ب ــذوي االحتياج ــات اخلصوص ــية وإن استعص ـ ـ ذل ــك فغ ــن املس ــتغلني املعني ــني
ملزمون بتكليف أحد أعواهنم بتيسن دخول هخالء االش ا إىل املراكز"؛

•

قرار من وزير تكنولوجيا املعلومـات واالتصـال مـخر يف  22جويليـة  2013يتعلـق
ابملصـادقة علـ كـرا الشــروط املتعلــق ابسـتغالل املراكــز العموميــة لألنفنـ حيـ
ينذ الفصـل  11مـن كـرا الشـروط املـذكورة علـ ضـرورة "إعـداد مـدخل خـا
بذوي االحتياجات اخلصوصية وإن استعص ذلك فـإن املسـتغلني املعنيـني ملزمـون
بتكليف احد أعواهنم بتيسن دخول هخالء االش ا إىل املراكز".

 -158كم ــا قّ وضـ ـ ب ــر م من ــوذجي لإلعالمي ــة واإلنفنـ ـ موج ــه للطلب ــة املع ــوقني ابجلامع ــة
االففاضية بتون ابلتعاون م االحتاد الوط للمكفوفني وذلك حس املقايي الدولية املعتمـدة
للنفاذ الرقمي .ويتضمن هذا الرب م  5وحدات يف القواعد األساسية لإلعالمية واإلنفن .
املا 01
احليا
احل
يصرلة عرن النظرا القرا ول الر ي يرنظّ احلر
السرؤال عر  :07يرجرى تقر مي علو رات ّ
احليا عن ا يتعلّ األ ر ابملساع على اا تحا .
اإلجابة:
ـذ الفصــل  22مــن الدســتور عل ـ أن
 -152إضــافة اىل مــا جــاء يف التقريــر الســابق لتــون نـ ّ
احلق يف احلياة مقد وال جيوز املسا بـه إال يف حـاالت قصـوى يضـبطها القـانون كمـا أضـا
الفصل  23منه أن الدولة حتمي كرامة الذات البشرية وحرمة اجلسد.
 -180ويف نف ـ الســياق نــذ الفصــل  205مــن اتلــة اجلزائيــة عل ـ العقــاب ابلســجن مــدة
مخسة أعوام اإلنسان الذي يعني قصدا نه عل قتل نفسه بنفسه.
ـادة  10مـن اتفاقيـة
 -181وجتدر اإلشارة إىل أ ّن التشري التونسي جاء متناسقا م أحكـام امل ّ
حقوق األش ا ذوي اإلعاقة الي تعف مبا للش ذ املعوق من حق أصيل يف احلياة.
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نذ الفصل  113من لة املرافعات والعقوابت العسكرية عل عقوابت ابلسجن
 -182كما ّ
علـ كـ ّـل عسـكري جعــل نفسـه عمــدا ــن صـاحل لل دمــة مخقتـا أو مخبــدا متفصـيا مــن الواجبــات
العسكرية القانونية واحملاولة موجبة للعقاب.
 -183وتض ـ ــاعف العق ـ ــوابت ابلنس ـ ــبة للمش ـ ــاركني أطب ـ ــاء أو ص ـ ــيادلة عس ـ ــكريني أو م ـ ــدنيني
أو ضباط مكلفون ابلشخون الصحية.
 -184وبناء عل ما تق ّدم فإ ّن القانون العسكري مي احلرمة اجلسدية للعسكريني وجي ّـرم ك ّـل
فع ــل م ــن ش ــأنه املس ــا هب ــا كم ــا يعاقـ ـ ك ـ ّـل شـ ـريك ــاول إعان ــة عس ــكري علـ ـ االنتح ــار
أو حماولته ال سيما املشاركني املكلفني ابلشخون الصحية.
 -185ولإلش ــارة بلغـ ـ نس ــبة االنتح ــار س ــنة  3425 2015حال ــة انتح ــار لك ــل  100أل ــف
نسمة ( 4455رجال و 1480نساء) مبا يعادل  355حالة وفـاة مقابـل  352حالـة سـنة 2014
وترتف نسبة االنتحار لدى الفئة العمرية الي تفاوح أعمارها بني  20سنة و 32سنة.
 -185وملكافحــة ظــاهرة االنتحــار لــدى الشــباب والتقلــيذ منهــا قّ مبقتض ـ مقــرر مــن وزيــر
الصــحة مــخر يف  5فيفــري  2015إحــداة اللجنــة الفنيــة املكلفــة مبكافحــة االنتحــار الــي تعمــل
حاليا عل وض اسفاتيجية وطنية للوقاية من االنتحار سيتم من خالهلا االرتقاء مبستوى الفصـد
ورصد االنتحار وحماولة اإلقدام عليه واإلحاطـة ابلصـحة النفسـية لـدى األطفـال ومتابعـة احلـاالت
املســتهدفة واملراقبــة الصــحية للحــاالت احملفوفــة ابلســلو االنتحــاري إضــافة إىل التــأمني الصــحي
للحاالت املهددة واهلشة.
 -185وي ــتم العم ــل حالي ــا علـ ـ إع ــداد مش ــرو أم ــر حك ــومي يتعل ــق إبح ــداة س ــجل وطـ ـ
حملــاوالت االنتحــار اهلــد منــه جتمي ـ املعلومــات املتعلقــة بعمليــات وحمــاوالت االنتحــار وحتليلهــا
واستغالهلا يف اي البح والت طي ملكافحة هذه الظاهرة.
ـتم أيض ــا ابلتع ــاون م ـ عدي ــد اجلمعي ــات واملنظم ــات ــن احلكومي ــة ب ــذل اته ــودات
 -188وي ـ ّ
الالزم ــة لتعم ــيم خ ــدمات التوعي ــة واإلرش ــاد والتثقي ــف يف زتل ــف املس ــائل املتعلق ــة ابلوقاي ــة م ــن
السلوكيات احملفوفة ابمل اطر الي يفت عنها تـداعيات صـحية واجتماعيـة ابلغـة اخلطـورة حيـ
قّ للغرض:
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•

أتم ــني دورات تكويني ــة لفائ ــدة األطب ــاء واألخص ــائيني النفس ــانيني واألخص ــائيني
النفسانيني انطلق بداية من سنة 2015؛

•

القيــام ابلـزايرات امليدانيــة إىل املــدار خاصــة الريفيــة منهــا مــن قبــل أطبــاء الطـ
املدرسي واألخصائيني النفسانيني؛

•

تفعي ــل مكاتـ ـ اإلص ــغاء واإلرش ــاد ال ــي ت ــخمن حصـ ـذ اس ــتمرار طبي ــة داخ ــل
املدار اإلعدادية ومخسسـات التعلـيم الثـانوي والعـاي للنظـر يف املشـا ل البدنيـة
والنفسية للتالميذ والطلبة والصعوابت واملشاكل العائلية الي يواجهوهنا.
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املا 00
حاات اخلطر والطوا

اإل سا ية

الس ررؤال عر ر  :02يرج ررى تقر ر مي علو ررات عم ررا إذا ا ر ر اختر ر ت أي تر ر ابر تشر رريعية
أو سياسية حلماية ذوي اإلعاقات حاات اخلطر والطوا .
اإلجابة:
ـادة  11م ــن اتفاقي ــة حق ــوق األشـ ـ ا ذوي اإلعاق ــة وحرص ــا علـ ـ مراع ــاة
 -182عم ــال ابمل ـ ّ
اجلان اإلنساي الذي تكتسـيه حالـة األشـ ا ذوي اإلعاقـة الـذي يوجـدون يف حـاالت تتسـم
ابخلطورة مبا يف ذلك حـاالت النـزا املسـل والطـوارئ اإلنسـانية والكـوارة الطبيعيـة تعطـي تـون
األولوية يف تقدمي املساعدات الضرورية لفائدة حمتاجيها من هذه الفئة عند الضرورة.
 -120وقد قّ يف هذا اإلطار اختـاذ تـدابن تشـريعية لضـمان محايـة وسـالمة األشـ ا ذوي اإلعاقـة
ضـمن الفصـل  24مـن لـة الســالمة والوقايـة مــن أخطـار احلريــق واالنفجـار والفــز ابلبنـاايت الصــادرة
مبقتض القـانون رقـم  11لسـنة  2002املـخر  2مـار  2002الـذي يـنذ يف فقرتـه األوىل علـ أن
"يشـمل نظـام الســالمة اخلاصـة ابلبنــاايت املعـ ّدة الســتقبال العمـوم علـ أحكــام عامـة مشــفكة ّـم كــل
أنـوا البنــاايت وأخــرى خاصــة بكــل نــو منهــا تضــب اعتمــادا علـ طبيعــة النشــاط ومســاحة احملــالت
ومن البناء وعدد األش ا الذين ميكن استقباهلم بتلك البنـاءات مبـن فـيهم األشـ ا ذوي االعاقـة
وسيتم تدعيم ذلك إثر صدور أنظمة السالمة اخلاصة ابلبناءات املذكورة".
 -121ولتفعي ــل األم ــر ع ــدد  1455لس ــنة  2005الص ــادر بت ــاريخ  30م ــاي  2005املتعلّــق
اخلاصـة بتيسـن تنقـل األشـ ا ذوي اإلعاقـة داخـل البنيـات العموميـة
"بضب املواصفات الفنية ّ
والفضاءات والتجهيزات املشفكة واملركبات السكنية والبناءات اخلاصة واملفتوحة للعمـوم" تسـع
وزارة التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الفابيــة إىل محايــة األشـ ا ذوي اإلعاقــة مــن حــاالت اخلطــر
وتعزيــز إدمــاجهم يف احليــاة وضــمان وصــوهلم إىل زتلــف املخسســات العموميــة واخلاصــة التجاريــة
منها أو الففيهية أو اخلدماتيـة أو السـكنية وتيسـن تـنقلهم داخلهـا وذلـك مـن خـالل التثبّـ مـن
تقيــد طــالي الــرخذ مبقتضــياته عنــد دراســة ملفــات طل ـ رخــذ البنــاء املودعــة لــديها مــن قبــل
املخسسات العمومية أو اخلاصة أو الباعثني العقاريني.
اهلياكل و ّ
املا 08
ااعرتا ابألشخاص ذوي اإلعاقة على ق املساوا

آ رين أ ا القا و

السر ررؤال ع ر ر  :02يرجر ررى إبر ررالغ اللجنر ررة عمر ررا إذا ا ر ر اخت ر ر ت أي ت ر ر ابر تشر ررريعية
أو سياساتية لالستعاضرة عرن ظرا الو الرة اختراذ القررا ات بنظرا عر ذوي اإلعاقرات
اخترراذ الق ررا ات ،اسرريما ذوي اإلعاقررات النيسررية  -ااجتماعيررة أو العقليررة ،اصررة عن ر ا
يتعل األ ر ابملعا الت املالية ،وذلر ،ضروت تعليقهرا العرا قر  10لسرنة  8104بشرث
املساوا ااعرتا أ ا القا و .
اإلجابة:
 -122يتمتـ األشـ ا ذوي اإلعاقــة شــأهنم يف ذلــك شــأن بقيــة األشـ ا أبهليــة الوجــوب الــي
متكنهم من كس احلقوق وذلك ألن أهلية الوجوب تنشأ مـ بعـ احليـاة يف الـذات البشـرية وتسـند
تبعا لذلك لكل ش ذ دون متييز يقوم عل السن أو اجلن أو اإلعاقة الذهنية أو البدنية.
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 -123كما ختتلف التطبيقات القانونية ملفهوم أهليـة األداء علـ األشـ ا
طبيعة اإلعاقة:

ذوي اإلعاقـة وفـق

 -124اإلعاق ــة اجلس ــدية يتمت ـ الش ـ ذ احلام ــل إلعاق ــة جس ــدية أبهلي ــة األداء ويض ــمن ل ــه
القانون محاية قانونية خاصة وفقـا للقـانون عـدد  50لسـنة  1224املـخر  23مـاي  1224عنـد
إبرامه لعقود مبوج حجـ عادلـة للتفويـ يف املكاسـ وذلـك إبلـزام عـدول االشـهاد عنـد ابـرام
عقوق التفوي املربمة مـن طـر األشـ ا املصـابني بعاهـات كبـنة كالصـم والـبكم والعمـ ومـا
نذ القانون عدد  103لسنة 1224
شاهبها حبضور ش ذ ّ
يعني من قبل قاضي الناحية .كما ّ
املــخر يف ــرة أوت  1224املتعلــق بتنظــيم التعريــف ابإلمضــاء واإلشــهاد مبطابقــة النســخ لألصــل
وخصوص ــا إذا تعل ــق االم ــر بش ـ ذ حام ــل إلعاق ــة متص ــلة ابلس ــم أو النط ــق أو البص ــر أو م ــا
شــاهبها انــه يــتم حتريــر حمضــر تــالوة حبضــور شــاهد ســن االمضــاء ويتمت ـ أبهليــة التعاقــد خيتــاره
املتعاقد احلامل لإلعاقة.
 -125اإلعاق ــة الذهني ــة ح ــددت ل ــة األحـ ـوال الش ص ــية ث ــالة ح ــاالت لإلعاق ــة الذهني ــة
واملتمثلة يف حالة اجلنون وحالة ضعف العقل وحالة السفه .وتطبيقـا ألحكـام الفصـل  5مـن لـة
التزامات والعقود لي لألش ا ذوي اإلعاقة بسب اجلنون أهلية التصـر إال بواسـطة مـن لـه
النظــر علــيهم .أمــا بقيــة احلــاالت فلهــم أهليــة مقيــدة متكــنهم مــن التصــر مبشــاركة مــن لــه النظــر
عليهم.
 -125ال ميكــن قــانو احلجــر علـ األشـ ا ذوي اإلعاقــة الذهنيــة بســب اجلنــون أو ضــعف
العقــل أو الس ــفه إال مبقتض ـ حك ــم قض ــائي يعتم ــد فيــه القاض ــي عل ـ أه ــل اخل ــربة م ــن األطب ــاء
امل تصــني يف األمـراض العقليــة والنفســية .ويف حــال صــدور حكــم قضــائي ابحلجــر عل ـ ش ـ ذ
ذي إعاقة ذهنية فإن القاضي يعني مقدما عليـه ليتـوىل مباشـرة حقـوق الشـ ذ احلامـل لإلعاقـة
الذهنية حت رقابة القاضي.
 -125ولضــمان حــق األشـ ا احملجــور علــيهم بســب اجلنــون أو ضــعف العقــل أو الســفه يف
اسفداد متتعهم ابألهلية القانونية خول هلم الفصل  158من لة األحوال الش صية حق القيام
لــدى احملــاكم بطلـ رفـ احلجــر علــيهم دون واســطة مــن املقــدمني علــيهم الــذين قــد ال ير بــون يف
القيام بذلك.
 -128أما خبصو الوصاية فإنه ال خيض األش ا ذوو اإلعاقـة اجلسـدية إىل أي نـو مـن
الوصــاية ملمارســة حقهــم يف التصــوي والــزواج واملثــول أمــام القضــاء وهــم يتمتعــون حبمايــة قانونيــة
كغ ــنهم م ــن األش ـ ا وهل ــم احل ــق يف إب ـرام ك ــل أص ــنا العق ــود (مدني ــة جتاري ــة زواج إخل)
وممارسة حق التقاضي واالنت اب والفش لالنت اابت.
 -122أما ابلنسبة إىل األش ا ذوو اإلعاقـة الذهنيـة احملجـور علـيهم مبقتضـ حكـم قضـائي
فهـم خيضـعون إىل وصـاية املقـدمني علــيهم املعينـني مـن قبـل القضــاء وميارسـون تلـك الوصـاية حتـ
مراقبة القضاء وذلك عل النحو التاي:
 -200الوصــاية عل ـ األش ـ ا ذوي اإلعاقــة بســب اجلنــون :لــي لألش ـ ا ذوو اإلعاقــة
بسـب اجلنــون أيــة أهليــة قانونيــة متكــنهم مــن التعاقــد والــزواج والتصــوي واملثــول أمــام القضــاء بصــفة
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مدعي أو مدع عليه بسب فقداهنم للمدار العقلية بصفة مطلقة .وخيضـعون تبعـا لـذلك لوصـاية
املقدمني عليهم الذين يتولون مباشرة حقوقهم حت رقابة القضاء.
 -201الوص ـ ــاية علـ ـ ـ األشـ ـ ـ ا ذوي اإلعاق ـ ــة بس ـ ــب ض ـ ــعف العق ـ ــل أو الس ـ ــفه :يتمتـ ـ ـ
األشـ ا ذوي اإلعاقــة بســب ضــعف العقــل أو الســفه أبهليــة مقيــدة متكــنهم مــن التصــر يف
ش ــخوهنم يف ش ــى ــاالت احلي ــاة العام ــة واخلاص ــة بش ــرط مش ــاركة املق ــدمني عل ــيهم وخي ــول هل ــم
الفصـل  2مــن لــة االلتزامــات والعقـود إمكانيــة حتســني حــاهلم ولـو بــال مشــاركة املقــدمني علــيهم
وذلك بقبول هبة أو نها من التربعات الي من شأهنا الزايدة يف كسبهم أو إبراء ذمـتهم دون أن
يفت عنها أي شيء.
 -202وابلتاي فإنه يف املنظومة القانونية التونسية احلالية يظل املبدأ هو متت أي ش ذ أبهليـة
الوج ــوب وأهلي ــة األداء دون قي ــد وال ش ــرط واالس ــتثناء يف تقيي ــد حري ــة أهلي ــة األداء دون أهلي ــة
الوجــوب مــن خــالل منظومــة الوصــاية يف اختــاذ القـرار وذلــك مبوجـ قـرار قضــائي بنــاء علـ رأي
طي يف اتال ابعتبار أن نظام الوصاية والكفالة ميكن من محاية ووقاية لألشـ ا ذوي اإلعاقـة
الذهنية العميقة وخصوصا اجلنون.
 -203ويف إط ــار متابع ــة التوص ــية الص ــادرة ع ــن اللجن ــة األممي ــة املعني ــة حبق ــوق األشـ ـ ا ذوي
اإلعاقــة يف ه ــذا الصــدد اعت ــربت اللجنــة الفرعي ــة للتش ـري املنبثق ــة عــن اللجن ــة الوطنيــة ملتابع ــة تل ــك
التوصــيات أن تنفيــذ تلــك التوصــية لــه أتثــن عل ـ جــزء هــام مــن املنظومــة القانونيــة التونســية ( لــة
االلتزام ــات والعق ــود الص ــادرة من ــذ س ــنة  1205فيم ــا يتعل ــق ابألهلي ــة و ل ــة األحـ ـوال الش ص ــية
الص ــادرة من ــذ س ــنة  1255فيم ــا يتعل ــق أبحك ــام الفش ــيد واحلج ــر ومجل ــة م ــن االحك ــام القانوني ــة
اخلاصة) وهو ما يوج تش يصا للوض احلاي يف تون علـ مجيـ األصـعدة (القانونيـة والصـحية
واالجتماعيــة) والقيــام بدراســة مستفيضــة يف االمكانيــات املتاحــة لالستعاضــة علـ منظومــة الوصــاية
يف اختاذ القرار مبنظومة املساعدة عل اختاذ القرار للتوصـل إثـر ذلـك القـفاح حلـول عمليـة وتشـريعية
يف هذا الصدد .وهو عمل يتطل التنسيق بني زتلف اجلهات املعنية ويف أجل متس .
املا 51
املشا ة احليا الثقافية وأ شطة الرتفي والتسلية والرايضة
السؤال ع  :81يرجرى إبرالغ اللجنرة عرن التر ابر املتخر لتعزيرز إ راج ذوي اإلعاقرات
احليررا الثقافيررة وأ شررطة الرتفي ر والتسررلية والرايضررة ،مبررا ذلرر ،الوصررول اىل املكتدررات
العا ة واملعامل األيرية الوطنية.
اإلجابة:
 -204ختصـ ــذ وزارة الشـ ــخون الثقافيـ ــة عـ ــرب زتلـ ــف هياكلهـ ــا وكـ ــذلك املخسسـ ــات اخلاضـ ــعة
إلشرافها حيزا هاما من تـدخلها لفائـدة األشـ ا ذوي اإلعاقـة مبـا يضـمن انتفـا الفئـة املـذكورة
ابألنشطة الثقافية تلقيا وممارسة ويكر حقوقهم يف هذا الشأن.
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 -205وتتمثل األنشطة املوجهة لألش ا

ذوي اإلعاقة يف الربام التالية:

ال املطالعة واملكتدات:
 -205تعمــل وزارة الشــخون الثقافيــة علـ تعمــيم جتربــة إحــداة فضــاءات لفائــدة شــر ة فاقــدي
وضعيفي البصر بكل املكتبات اجلهوية .هذا فضـال علـ دعـم أرصـدة املكتبـات العموميـة سـنواي
مبجموعات من الكت املسموعة وبطريقة براي (أ ظر امللح ع .)17
ال النشاط الثقا :
 -205تعم ــل وزارة الش ــخون الثقافي ــة علـ ـ التحس ــي أب ي ــة تنظ ــيم األنش ــطة الثقافي ــة لفائ ــدة
االش ـ ا ذوي اإلعاقــة وقــد ق األخــذ بعــني االعتبــار خبصوصــية هــذه الفئــة عنــد وض ـ الرب ــة
الثقافية خاصة منها املتعلقة بسنة  2018حي ق تنظيم  205تظاهرة ثقافية لفائدة االش ا
ذوي اإلعاق ــة موزع ــة عل ـ كام ــل ت ـراب اجلمهوري ــة وذل ــك يف اختصاص ــات فني ــة متع ــددة (أ ظ ررر
امللح ع .)12
ال األ شطة املوجهة للطيت:
ـوىل وزارة الشـ ــخون الثقافي ـ ــة نشـ ــر ثقافـ ــة تلق ـ ــي فنـ ــون الع ـ ـرائ ل ـ ــدى كافـ ــة الش ـ ـرائ
 -208تتـ ـ ّ
االجتماعيـة وتنشــي احليــاة املســرحية ابلـبالد عــرب تنظــيم مهرجــا ت يف ـال فــن العـرائ موجهــة
ابألسا إىل الطفل وذلك قصد دعم الثقافة املسرحية العرائسية لدى الناشئة وقد خصـذ املركـز
ضمن بر ه العام حيزا يف نشاطه لفائدة األش ا ذوي اإلعاقة يتمثل خاصة فيما يلي:
التجـارب املسـرحية املوجهـة ألطفــال

•

استضـافة املركـز الـوط لفـن العـرائ لـبع
ذوي االعاقة من فاقدي السم والنطق؛

•

ختصــيذ عــروض مســرحية لفائــدة األطفــال ذوي االعاقــة مــن إنتــاج هــذه الفئــة
وتقـدميها للجمهــور مبسـاعدة مــخطرين وأسـاتذة مســرحيني مباشـرين للعمــل مبراكــز
الرعاية االجتماعية؛

•

إبرام اتفاقيات للعمل املشف م مجعيات عاملة يف ال االعاقة ومراكز الرعايـة
االجتماعية؛

•

خلــق منــا تفــاعلي بــني الطفــل ذو االعاقــة والطفــل الســوي يف فق ـرات وأنشــطة
املركز الوط لفن العرائ كالورشات والعروض املسرحية املقفحة؛

•

تقدمي ورشات يف صن العرائ موجهة لذوي االعاقة للمسـاعدة علـ إكسـاهبم
القدرة عل التعبن والتواصل.

 -202وهبــد ضــمان تيســن وصــول األش ـ ا ذوي االعاقــة للفضــاءات الــي تشــر عليهــا
وزارة الشخون الثقافيـة عـل ـرار مدينـة الثقافـة ودور الثقافـة واملركبـات الثقافيـة واملسـارح واملكتبـات
العموميــة ومتاشــيا مـ األهــدا املتصــلة ابحلــق يف الثقافــة جلميـ الفئــات دون متييــز جتــدر اإلفــادة
مبا يلي:
•

40

حتتوي كافة املخسسات الثقافية وخاصة اجلديدة عل ممـرات خاصـة ابألشـ ا
ذوي اإلعاقة إىل جان مصاعد عندما يتعلق األمر ببناية ذات طوابق؛
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•

تش ـ ــتمل املخسس ـ ــات الثقافي ـ ــة علـ ـ ـ وح ـ ــدات ص ـ ــحية خاص ـ ــة ب ـ ــذوي اإلعاق ـ ــة
مبواص ــفات ومق ــايي فني ــة متك ــن م ــن اس ــتعمال الكرس ــي املتح ــر تطبيق ــا ألم ــر
عــدد  1455لســنة  2005الصــادر بتــاريخ  30مــاي  2005املتعلّــق "بضــب
اخلاصــة بتيســن تنقــل األشـ ا ذوي اإلعاقــة داخــل البنيــات
املواصــفات الفنيــة ّ
العمومية والفضاءات والتجهيزات املشفكة واملركبـات السـكنية والبنـاءات اخلاصـة
واملفتوحة للعموم"؛

•

تضم املسارح وقاعات العروض فضاء خيصذ للكراسي املتحركـة (الصـف األول
أمام الرك )؛

•

حتتــوي "مدينــة الثقافــة" علـ أمــاكن خاصــة مبــأوى الســيارات قريبــة مــن املــداخل
وبقياسات خصوصية ملستعملي الكراسي املتحركة.

 -210كمــا تتــوىل وكالــة إحيــاء ال ـفاة والتنميــة الثقافيــة إيــالء عنايــة خاصــة ابألش ـ ا
االعاقة وذلك من خالل:
•

يئة الوحـدات الصـحية اخلاصـة ابألشـ ا
هبم مبا يف ذلك عالمات التوجيه واالشارة.

ذوي

ذوي االعاقـة وتركيـز ممـرات خاصـة

 -211كما يعمل املركز الوط واملراكز اجلهوية لإلعالمية املوجهة للطفل عل :
•

ادمــاج األطفــال ذوي اإلعاقــة العضــوية والذهنيــة والســمعية اخلفيفــة يف الــدورات
التكوينية املوجهة لألطفال األسوايء؛

•

تش ـ ـريك األطف ــال ذوي اإلعاق ــة الس ــمعية يف املس ــابقة الوطني ــة اخلاص ــة برب ي ــة
"السكراتش" املنظمة من قبل اجلمعية التونسية للمعلوماتية ابلشراكة م املركز الوط
واملراكـ ــز اجلهويـ ــة لإلعالميـ ــة خـ ــالل السـ ــنة الفبويـ ــة  2015-2015عل ـ ـ املسـ ــتوى
املركزي والسعي لتعميم هذه التجربة عل املستوى اجلهوي خالل سنة 2018؛

•

أتمــني دورات تكوينيــة يف ــال اإلعالميــة لفائــدة األطفــال ذوي اإلعاقــة ولفائــدة
اإلطــارات الفبويــة امل تصــة حيـ بلـ عــدد األطفــال ذوي اإلعاقــة الــذين انتفعـوا
ابلدورات التكوينية املذكورة  3215طفال خالل السنة الفبوية 2015-2015؛

•

ت ــوفن الرب ي ــات واملعين ــات التقني ــة ال ــي ت ــتالءم وخصوص ــية ك ــل إعاق ــة لتمك ــني
األطفال من النفاذ الرقمي للمعلومة.

ـوىل وزارة الــدفا الــوط اإلحاطــة بعــائالت وأبنــاء العســكريني واملــدنيني العــاملني
 -212كمــا تتـ ّ
ل ــديها مب ــا يف ذل ــك احل ــاملني إلعاق ــة وذل ــك بتنظ ــيم أنش ــطة اجتماعي ــة وتربوي ــة لفائ ــد م (تنظ ــيم
رحــالت ونـوادي وبـرام ترفيهيــة )...ورعــايتهم بفكيــز رايض أطفــال جبـ ّـل الثكنــات العســكرية عــن
تصة ابلوزارة.
طريق اهلياكل امل ّ
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جي  -التزا ات حم ّ
(املوا )55-50
املا 50
مج اإلحصاتات والدياانت
السررؤال ع ر  :80يرجررى تق ر مي أح ر ث املعلو ررات عررن قاع ر الديرراانت الوطنيررة ،اسرريما
املنهجيررة و شررر الديرراانت املصررنية حسررمل ا ررن والعمررر و رروب اإلعاقررة ،و ر ل ،عمررا إذا
التع ر ا ات
ا ر موعررة األسررئلة القصررر ليري ر واشررنطن املتعلقررة ابإلعاقررة أ ج ر
الوطنية واستقصاتات األسر املعيشية.
اإلجابة:
 -213التعداد العام للسكان والسكى لسنة  )12(2014هو املصدر األخن للمعطيات املتعلقـة
ابإلعاقة ومبنهجية فريق واشنطن.
املا 58
التعاو ال ويل
السررؤال ع ر  :88يرجررى تق ر مي أح ر ث املعلو رات عررن ر رات التيرراه أو ااتياقيررات
الثنائية أو املتع األطررا املوقعرة واملنير برني ال ولرة الطرر والر ول األطررا األ رر
أو املنظمات ال وليرة أو اإلقليميرة الري ار إىل تعزيرز التنميرة الشرا لة ويرجرى علرى وجر
التح ي ر ذ ررر ر اسررتيا ذوي اإلعاقررات واملنظمررات الرري مررثله ررن تلرر ،ااتياقررات
و شا ته فيها داشر .
اإلجابة:
 -214وعيــا بضــرورة وض ـ اس ـفاتيجية وطنيــة أتخــذ يف االعتبــار احتياجــات األش ـ ا ذوي
اإلعاقة يف مفهوم التنمية الشـاملة واملسـتدامة وتشـريك أصـحاب القـرار يف رسـم اخلطـ والـربام
عمل الدولة التونسية ومـن خـالل اتفاقيـات الشـراكة والتعـاون مـ األطـرا املوقعـة علـ اتفاقيـة
حقــوق األشـ ا ذوي اإلعاقــة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة علـ تكـري هــذا املفهــوم وذلــك
بدعم من األطرا الشريكة التالية يف االت عدة:
 -215ب ــر م التع رراو ر ر ا ا ررمل اإليط ررايل للمس رراع عل ررى وضر ر اسر ررتاتيجية وطني ررة
للنه روض ابألشررخاص ذوي اإلعاقررة وإع ر ا بررران تنيي ر ي هل ر ه ااس ررتاتيجية الــي تنــدرج
ضمن امل ط الوط للتنمية املستدامة:
 -215من ـ ــذ س ـ ــنة  2005ق إمض ـ ــاء اتفاقي ـ ــة تع ـ ــاون مـ ـ ـ اجلانـ ـ ـ اإليط ـ ــاي ح ـ ــول اإلدم ـ ــاج
االجتمــاعي لألشـ ا ذوي اإلعاقــة .ويف ســنة  2013ق إبـرام اتفــاق تكميلــي لتمويــل موعــة
من املشاري واألنشطة لفائـدة األشـ ا ذوي اإلعاقـة .وقـد مشـل هـذا االتفـاق إعـادة بنـاء مركـز
الفبية امل تصة التاب لالحتاد اجلهوي للمكفـوفني بقفصـة وفـق املواصـفات الدوليـة املتعلقـة بتيسـن
__________

(http://census.ins.tn/ar/ )12النتائ .
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الولوج وجتهيزه مب تلـف املعـدات والتجهيـزات الضـرورية املهيئـة والـي تسـتجي خلصوصـيات هـذه
الفئة ابعتمادات مجلية بلغ  20ألف أورو.
 -215بر م التعاون م االحتاد األوروي (أملانيا وإسبانيا) يف ال "دعم اإلدمـاج االقتصـادي
ضم موعة من العناصر تعلق ب:
واالجتماعي لألش ا ذوي اإلعاقة" والذي ّ
•

متك ــني األشـ ـ ا ذوي اإلعاق ــة م ــن ممارس ــة مجيـ ـ حق ـ ـوقهم وتنمي ــة ق ــدرات
التالميذ ذوي اإلعاقة يف النفاذ للمعلومة الرقمية؛

•

دع ـ ـ ــم االسـ ـ ـ ـفاتيجية التونس ـ ـ ــية يف ـ ـ ــال اإلدم ـ ـ ــاج االقتص ـ ـ ــادي واالجتم ـ ـ ــاعي
لألش ـ ا ذوي اإلعاقــة وتطــوير مســتوى التعامــل والتواصــل بــني املخسســات
العمومية للفبية ومراكز الفبية امل تصة؛

•

أتهيــل ب ـرام الفبيــة امل تصــة ودعــم التــأطن ابلنســبة ألع ـوان مراكــز الفبيــة امل تصــة
واألعوان العاملني يف الوس الفبوي العـادي وذلـك بصـيا ة بـر م تكـوين مسـتمر
لفائدة املربني واإلداريني وإصدار دليل بيدا وجي للمكونني واملربني امل تصني؛

•

دعم بر م اإلدمـاج املدرسـي لألشـ ا ذوي اإلعاقـة عـرب إرسـاء آليـة العمـل
الشــبكي بــني زتلــف املخسســات املتدخلــة وتنميــة مســار تبــادل املعلومــة (مراكــز
الفبية امل تصة املدار العادية متفقدو التعليم االبتدائي)...؛

•

مراجع ـ ــة وتط ـ ــوير املق ـ ــايي املعتم ـ ــدة يف ـ ــال إدم ـ ــاج األطف ـ ــال ذوي اإلعاق ـ ــة
ابملنظوم ــة الفبوي ــة ومب ــدار التعل ــيم والتك ــوين املهـ ـ وتك ــوين مـ ـربني مك ــونني
(مشل  40متكون)؛

 -218وانطالق ــا م ــن مب ــدأ العناي ــة ابألشـ ـ ا ذوي اإلعاق ــة كمس ــخولية وطني ــة وابعتب ــار أن
بـر م التعــاون مـ االحتــاد األوروي ضــم عديـد األطـرا احلكوميــة الوطنيـة ذات العالقــة وخاصــة
منها وزارة الفبية ووزارة التكوين امله والتشغيل حظي حمور التكـوين املهـ وتشـغيل األشـ ا
ذوي اإلعاقة جبان كبن من بر م التعاون الذي تعرض إىل تش يذ الوضعية احلاليـة للتكـوين
ابملراكـز العموميـة العاديـة والوقـو علـ مسـتوى التكـوين املهـ بورشـات مراكـز الفبيـة امل تصــة
التابعة للجمعيات العاملة يف ال اإلعاقة.
 -212وقد أفض عملية التش يذ إىل:
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•

تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان مكات التشغيل واملنسـقني اجلهـويني للجمعيـات
لتدعيم العمل التشاركي بينهم يف ال تشغيل األش ا ذوي اإلعاقة؛

•

صيا ة بر م اتصال بني املخسسات االقتصادية وطالي الشغل من ذوي اإلعاقة؛

•

صيا ة اتفاقيات شراكة بـني املخسسـات االقتصـادية واجلمعيـات العاملـة يف ـال
اإلعاقة ومكات التشغيل لدعم تشغيل األش ا ذوي اإلعاقة؛

•

تطوير السياسة الداخلية للمخسسات فيمـا يتعلـق مبعـاين انتقـاء األشـ ا
اإلعاقة وفق نوعية اإلعاقة ومتطلبات املهنة؛

ذوي

•

تكييف برام التكوين ابملراكز العمومية حس خصوصيات األش ا ذوي اإلعاقة؛
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•

تطبي ـ ــق اإلجـ ـ ـراءات املتعلق ـ ــة بتيس ـ ــن النف ـ ــاذ علـ ـ ـ مس ـ ــتوى عملي ـ ــات اإلنت ـ ــاج
واخلدمات و يئة أماكن العمل؛
ذوي اإلعاقة؛

•

دراسة مواطن العمل الي ميكن أن يشغلها األش ا

•

الفتيبات التيسنية املعقولة للوظائف اخلاصة ابألش ا

•

تنميــة روح املســخولية االجتماعيــة لــدى املخسســات اخلاصــة فيمــا يتعلــق بتشــغيل
األش ا ذوي اإلعاقة؛

•

بر م التعاون والشراكة م "منظمة إعاقـة دوليـة" حـول "التنميـة احملليـة الدا ـة"
بتمويل من إمـارة مو كـو ويتمثـل الـرب م يف اختيـار منطقتـني منـوذجيتني بكـل
مــن معتمديــة منــزل بورقيبــة ومعتمديــة منوبــة ودعــم إمكانيــة الوصــول إىل املرافــق
العمومية واخلدمات املقدمة لفائدة األش ا ذوي اإلعاقة؛

•

انــاز زططــات تنفيذيــة ت ــدعم تش ـريك األش ـ ا ذوي اإلعاقــة يف الت ط ــي
والرب ــة وكــذلك بلــورة خطــة تــدخل جلعــل املنطقتــني "ميســرة الوصــول" وذلــك
ابعتماد فضاءات تشاور وورشـات عمـل ضـم املهندسـني العمـوميني واخلـوا
وممثلي اتتمـ املـدي ومنظمـة إعاقـة دوليـة هبـد حتديـد منـاطق التـدخل واقـفاح
املشاري املمكن انازها يف اتال ( 5000مشـار ) والقيـام حبمـالت حتسيسـية
حول املقاربة احلقوقية لإلعاقة؛

•

تنمية القدرات لدى الفاعلني احملليني (اهلياكل العمومية واخلاصة اتتم املدي
البلــدايت ).يف ــال إمكانيــة الوصــول و يئــة احملــي وذلــك مشــاركة ح ـواي 40
متدخل و 30مهنـد و 50إطـار تربـوي إلعـداد زطـ تنفيـذي حـول إمكانيـة
الوصول و يئة احملي ابملنطقتني؛

•

إن ــاز مش ــاري ص ــغرى ومتوس ــطة وأخ ــرى ك ــربى تتعل ــق بتهيئ ــة احمل ــي (الفض ــاء
املدرسي حمطات النقل السـاحات العموميـة حمـالت جتاريـة حمـالت سـكى )
وتكوين حواي  50متدخل من ذوي اإلعاقة و نهم حول بع املشاري ؛

•

أتمني دورات تدريبية واملساعدة عل تكوين موعات عمـل دائمـة للقيـام بـدور
الرقيـ واملالحــظ ابلنســبة لكــل املشــاري الــي يــتم إنازهــا هبــذه املنــاطق وأتمــني
تكــوين مكــونني مــن األش ـ ا ذوي اإلعاقــة يف ات ـاالت ذات العالقــة للقيــام
حبمالت توعية وحتسي .

ذوي اإلعاقة؛

 -220ويف إطار جهود الدولة الرامية اىل تعزيـز التنميـة الشـاملة أبرمـ تـون خـالل السـنوات
الثالث ــة املنقض ــية موع ــة هام ــة م ــن م ــذكرات التف ــاهم واالتفاقي ــات الثنائي ــة ومتع ــددة األطـ ـرا
املتنا مـة مـ مـل احلقــوق الــي نصـ عليهــا املواثيـق والعهــود الدوليــة وكرسـها الدســتور التونســي
واملنســجمة م ـ أهــدا امل ط ـ اخلماســي  2020-2015و اايتــه املتمثلــة يف حتقيــق العدالــة
االجتماعية والتنمية املستدامة والتوازن بني اجلهات(.)20
__________

(.http://www.mdici.gov.tn/wp-content/uploads/2017/06/Volume_Global.pdf )20
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 -221ه ــذا ويتمت ـ ـ األش ـ ـ ا ذوي اإلعاق ــة املقيم ــني ابخلـ ــارج ابالمتي ــازات ال ــي تضـ ــبطها
االتفاقيات الدولية الثنائية يف ال الضمان االجتماعي املربمة بني تـون وبلـدان إقامـة التونسـيني
ابخلــارج والبــال عــددها  21اتفاقيــة (املــن العائليــة التغطيــة الصــحية جــرب األض ـرار الناجتــة عــن
حـوادة الشــغل واألمـراض املهنيـة منحــة الوفــاة جـراايت العجــز والشــي وخة جرايـة البــاقني علـ
قيد احلياة).
 -222وتنب ـ هــذه االتفاقيــات عل ـ مبــدا املســاواة يف املعاملــة بــني م ـواط كــال البلــدين فيمــا
يتعلق ابحلقوق والواجبات جتاه تشريعات الضمان االجتمـاعي وفيمـا خيـذ جتميـ فـفات العمـل
املنجـ ــزة يف البلـ ــدين املتعاقـ ــدين عـ ــالوة عل ـ ـ احلفـ ــا عل ـ ـ احلقـ ــوق املكتسـ ــبة وحتويـ ــل املنـ ــاف
واملستحقات إىل بلد اإلقامة.
السررؤال ع ر  :85ويرجررى أيضررا تق ر مي علو ررات عررن الت ر ابر املتخ ر الرري تكيررت ل ر وي
اإلعاقررات املشررا ة اهلا فررة تنيير طررة التنميررة املسررت ا ة لعررا  8151وأهر ا التنميررة
املتصلة هبا.
اإلجابة:
 -223اعتبــارا أل يــة اســتقرار املنــا االجتمــاعي يف جتســيم اخلطــة التنمويــة الشــاملة 2020-2015
وابلنظــر إىل أ يــة البعــد االجتمــاعي الــذي يع ـ ّد األرضــية الصــلبة لكــل عمــل إمنــائي متثــل العنايــة
ابلفئــات ذوات االحتياجــات اخلصوصــية أولويــة وطنيــة وذلــك بتــوخي سياســة اجتماعيــة قوامهــا
تكافخ الفر بني فئات اتتم ونبذ كل مظاهر اإلقصاء والتهميش.
 -224ففــي ــال العنايــة ابألشـ ا ذوي االعاقــة ســيتم العمــل خــالل اخلماســية املقبلــة عل ـ
جتســيم التوجــه االس ـفاتيجي املتمث ــل يف اإلدمــاج الفعلــي هلــذه الفئ ــة ال ســيما مــن خــالل تط ــوير
القاع ــدة التشـ ـريعية واملنظوم ــة الفبوي ــة والتكويني ــة املوض ــوعة لفائ ــد ا ال فقـ ـ م ــن خ ــالل أتهي ــل
مخسسات الفبية امل تصـة بـل وكـذلك عـرب تطـوير الـربام واةليـات املعتمـدة للنهـوض هبـذه الفئـة
وتيسن إدماجها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية.
 -225نظم وزارة الشخون االجتماعية ابلتعاون مـ األمانـة العامـة جلامعـة الـدول العربيـة نـدوة
عربي ــة ح ــول "حق رروق األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة إط ررا ط ررة التنمي ررة املس ررت ا ة "8151
وذل ــك ي ــومي  22و 30ن ــوفمرب  .2015و ــد ه ــذه الن ــدوة إىل تس ــلي الض ــوء عل ـ أفض ــل
الســبل لتفعيــل حقــوق األش ـ ا ذوي اإلعاقــة اســتنادا إىل أهــدا التنميــة الشــاملة املســتدامة
واالتفاقية الدولية حلقوق األش ا ذوي اإلعاقة.
 -225وقد تناول الندوة املواضي التالية:
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•

االرتباط العضـوي الوثيـق بـني اإلعاقـة والفقـر يف عالقـة تبادليـة مـ إلقـاء الضـوء
علـ املـرأة والطفــل ذوي اإلعاقــة وســبل أتمــني حقــوق ذوي اإلعاقــة ر ــم الفقــر
حبي ـ يســهل د هــم يف اتتم ـ واالخن ـراط يف العمــل يف زتلــف ــاالت احليــاة
واالهتمام جبوانبها العديدة؛

•

وجوب إذكاء الوعي الذي يلع فيه اإلعالم مب تلف وسـائله دورا كبـنا .فيمـا
تعرض مفهوم الت طي التشاركي إىل املسا ة املباشرة والفعالة لألش ا ذوي
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اإلعاقة يف رسم برام وخطـ تنميـة اتتمعـات احملليـة وتطويرهـا مـ إبـراز السـبل
الكفيلــة بتــذليل العقبــات وإزالتهــا وتســلي الضــوء عل ـ أفضــل الطــرق لتحــدي
االسفاتيجيات الوطنية للتنمية؛
•

متكني األش ا ذوي اإلعاقة من العيش ابستقاللية واملشاركة بشكل كامل يف
مجي ـ جوان ـ احلي ــاة م ـ ح ـ ّ احلكوم ــات عل ـ العمــل عل ـ حتقيــق إمكاني ــة
الوصــول الــي تعـ البيئــة العمرانيــة وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وتقنيــات
التعليم و ن ذلك من الضرورات؛

•

مفهــوم احلمايــة االجتماعيــة والعمــل عل ـ اعتمــاد هــذا املبــدأ التنمــوي والرعــائي
الذي يرتب بتحقيق مستوى معيشة الئق عن طريق توفن فـر العمـل والتأهيـل
امله والتعليم وتيسن سبل االخنراط ابلشـكل الصـحي يف سـوق العمـل وتعزيـز
ق ـ ــدرات األشـ ـ ـ ا ذوي اإلعاق ـ ــة دون حرم ـ ــاهنم م ـ ــن احلص ـ ــول علـ ـ ـ أبسـ ـ ـ
األساسيات واحلاجات األولية الضرورية املففض أتمينها هلم.

 -225لضـ ــمان حـ ــق ذوي االعاق ـ ـات يف املشـ ــاركة الفعالـ ــة يف تنفيـ ــذ خطـ ــة التنميـ ــة املسـ ــتدامة
لسنة  2030ق꞉
•

القيــام ابستشــارات مباشــرة يف اجلهــات واستشــارة علـ اخلـ حت ـ عنـوان "تــون
الي نريد" مفتوحة لكافة أطيا اتتم مبا فيها مخسسـات اتتمـ املـدي لتحديـد
أولــوايت تــون و ــاالت اهتمامهــا ابلنســبة ألجنــدة التنميــة ملــا بعــد  2015م ـ
اعتماد استمارة يف صيغة "براي" موجهة لفئة ضعيفي وفاقدي البصر؛

•

اعتمـ ـ ـ ــاد املقاربـ ـ ـ ــة التشـ ـ ـ ــاركية كقاعـ ـ ـ ــدة خـ ـ ـ ــالل كافـ ـ ـ ــة مراحـ ـ ـ ــل اعـ ـ ـ ــداد امل ط ـ ـ ـ ـ
التنمـ ـ ــوي  2020-2015وتش ـ ـ ـريك زتلـ ـ ــف الفـ ـ ــاعلني االقتصـ ـ ــاديني واألط ـ ـ ـرا
االجتماعية واألحزاب ومكو ت اتتمـ املـدي مبـا فيهـا اجلمعيـات الناشـطة يف ـال
اإلعاقة يف رسم خطة تنموية متنا مة م أهدا و اايت أجندا التنمية 2030؛

•

تنظيم موعة من ورشات العمل املتمحورة حول أجندا التنميـة  2030واهلادفـة
اىل تعزيز التشـاور والبنـاء املشـف مـ اتتمـ املـدي بشـأن تنفيـذ أهـدا التنميـة
املستدامة ودعم متلكه هلذه األهدا .

 -228واســتعدادا إلصــدار تقريــر تــون األول حــول التقــدم احملــرز عل ـ مســتوى تنفيــذ أهــدا
التنميــة املســتدامة لســنة  2030ق انشــاء آليــة تنســيق متعــددة القطاعــات صــل وزارة التنميــة
واالستثمار والتعاون الدوي تسهر عل التنفيذ املندم ألهدا التنمية املستدامة.
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املا 55
التنيي والرص على الصعي الوطين
يصلة عن تعيني جهات تنسي للمسائت املرتدطة
السؤال ع  :84يرجى تق مي علو ات ّ
بتنيي ااتياقية.
اإلجابة:
 -222فيما يتعلّق إبحداة آلية مست ّقلة لتعزيز هذه االتفاقية ومحايتها ورصد تنفيذها فقـد تولـ
املهمة ابعتبارها جهة حقوقية مستقلّة.
اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية هذه ّ

ـخر يف  15جـ ـوان 2008
 -230ووفق ــا ألحك ــام الفص ــل اخل ــام م ــن الق ــانون ع ــدد  35امل ـ ّ
املنظّم للهيئة العليا حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يتوىل رئي اهليئـة القيـام بـزايرات مفاجئـة
املهتمــة بــذوي االحتياجــات اخلصوصــيّة وذلــك للتثبّـ مــن مــدى تطبيــق
إىل اهلياكــل االجتماعيــة ّ
التشري الوط اخلا ّ حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسيّة.
 -231كما أحدث اللجنة الوطنية املكلفة ابلتنسيق وإعداد وتقدمي التقارير ومتابعة التوصـيات
يف ــال حق ــوق االنس ــان مبقتضـ ـ األم ــر احلك ــومي ع ــدد  1523لس ــنة  2015م ــخر يف 30
أكت ـ ـ ـ ــوبر  )21(2015امل ـ ـ ـ ــن ّق ابألم ـ ـ ـ ــر احلك ـ ـ ـ ــومي ع ـ ـ ـ ــدد  553لس ـ ـ ـ ــنة  2015م ـ ـ ـ ــخر يف 30
مــاي  :)22(2015حي ـ كلّف ـ ابلتنســيق وإعــداد التقــارير الــي تقــدمها الدولــة التونســية بصــفة
دورية للهيئـات واللجـان واملخسسـات األمميـة واإلقليميـة يف ـال حقـوق اإلنسـان ومناقشـتها لـدى
هذه اهليئات واللجان واملخسسات ومتابعة املالحظات والتوصيات الصادرة عنها.
 -232املها املو ولة للجنة الوطنية للتنسي وإع ا وتق مي التقا ير و تابعرة التوصريات
ال حقوق اإل سا تتوىل اللجنة القيام ابملهام التالية:

أوا التنســيق بــني مجي ـ األط ـرا املتدخلــة وإعــداد التقــارير احلكوميــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان
وصيا تها وتقدميها.
اث يررا متابعــة تنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن اهليئــات واللجــان واملخسســات األمميــة واإلقليميــة يف
ال حقوق اإلنسان ورف مقفحات إىل احلكومة لبلورة سياستها يف ال حقوق اإلنسان.
وللغرض تتوىل اللجنة القيام خاصة مبا يلي:
ال إع ا التقا ير وتق يفها و ناقشتها:

-233
•

إع ــداد وتق ــدمي التق ــارير احلكومي ــة يف اةج ــال أم ــام هيئ ــات املعاه ــدات األممي ــة
واإلقليمية الي تكون اجلمهورية التونسية طرفا فيها وأمـام لـ حقـوق اإلنسـان
واإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة واهليئات واملخسسات اإلقليمية ومناقشتها؛

•

التنسيق والتعاون م زتلف اهلياكل واملخسسات الوطنية يف إعـداد تقـارير احلكومـة
التونسية وردودها عل زتلف التقارير الدولية واإلقليمية املتصلة حبقوق اإلنسان؛

__________

(.http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2016/2016A/Ja0472016.pdf )21
(http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2016-663-du-30- )22
.05-2016-jort-2016-047__20160470066332?shorten=DQY
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•

صصة
التعاون والتفاعل يف حدود مهامها م املنظمات األممية ووكاال ا املت ّ
وم املنظمات اإلقليمية ذات العالقة حبقوق اإلنسان وكذلك م املنظمات ن
احلكومية ذات الصلة؛

•

حتيني الوثيقة األساسية املشفكة بني كل املعاهدات عند االقتضاء؛

•

التنسـ ــيق يف ـ ــال مج ـ ـ املعلومـ ــات واإلحصـ ــائيات وإرسـ ــاء منظومـ ــة معلومـ ــات
ومخشرات جعة وعملية يف ال حقوق اإلنسان.
ال تابعة تنيي التوصيات

-234

:

•

متابعة املالحظات والتوصيات الصادرة عن اهليئات واللجان واملخسسـات األمميـة
واإلقليمية يف ال حقوق اإلنسان؛

•

جتمي وتبوي التوصيات؛

•

حتليل متطلبات كل توصية وحتديد األطرا املتداخلة لتنفيذها وإعماهلا؛

•

اعتمــاد إجـراءات ومبــادئ توجيهيــة لضــمان التنســيق يف العمــل لكافــة املتــدخلني
يف إعمال التوصيات؛

•

إعــداد تقــارير دوريــة حــول مــدى تقــدم وفــاء احلكومــة التونســية ابلتزاما ــا ورصــد
مدى التقدم يف تنفيذ وإعمال التوصيات.

كمــا حت ــر اللجن ــة خ ــالل قيامه ــا ابمله ــام املض ــبوطة ابلفص ــل  2م ــن األم ــر احلك ــومي امل ــذكور
أعاله عل تشريك مكو ت اتتم املـدي واهليئـات الوطنيـة املتدخلـة والناشـطة يف ـال حقـوق
ـذ الفصــل  4مــن األمــر احلكــومي املــذكور أعــاله أنـّـه "ميكــن للجنــة أن تطل ـ
اإلنســان .وقــد نـ ّ
مجي ـ املعلومــات الــي حتتاجهــا يف إطــار مهامهــا أاي كــان صــنفها وعل ـ كــل الــوزارات واهليئــات
واهلياكل املعنية تسهيل نفاذ اللجنة للمعلومات املطلوبـة"( .إضافة اىل ا سد ذ ره ،ا ظر أيضا
اليقرات ن  00إىل  45ن ه ا التقرير).
يصررلة عررن أي ت ر ابر تخ ر واإلطررا الررز ين
الس رؤال ع ر  :83ويرجررى تق ر مي علو ررات ّ
رت عرا  ،8100آبليرة
لالستعاضة عن ا ل األعلرى لرعايرة األشرخاص املعروقني ،الر ي ح ّ
وطنية لرص ااتياقية .ويرجى إ اج علو ات عن أي ن الت ابر الي يندغر اختاذهرا لتمكرني
ذوي اإلعاقات واملنظمات الي مثله ن املشا ة الكا لة ص ااتياقية وتنيي ها.
اإلجابة:
(ا ظر اليقرات ن  00إىل  45ن ه ا التقرير).
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السؤال ع  :83ويرجى إبالغ اللجنة عن أيرة تر ابر اختر اا اهليئرة العليرا حلقروق اإل سرا
واحلرايت األساسية ن أجت اا تقات اب وا مل التالية:
(أ)

مثيت ذوي اإلعاقات واملنظمات الي مثله .

اإلجابة:
 -235تُعترب اهليئة العليـا حلقـوق اإلنسـان واحلـرايت األساسـية املخسسـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان
()23
ـدخلها يف
بتــون  .واعتبــارا للصــالحيات املُ ّولــة هلــا طبقــا للقــانون املــنظّم هلــا فــإ ّن ــاالت تـ ّ
املسائل املتعلّقة بشخون ذوي اإلعاقة تتجلّ فيما يلي:
•

•

املهتم ــة
قي ــام رئ ــي اهليئ ــة دون س ــابق إع ــالم بـ ـزايرات إىل اهلياك ــل االجتماعي ــة ّ
بذوي االحتياجات اخلصوصية()25؛

•

إقامة عالقـات مـ املنظمـات ـن احلكوميـة واجلمعيـات ومكافحـة كافـة أشـكال
التمييـز ومحايــة الفئـات الضــعيفة( )25وعلـ ســبيل الـذكر فــإ ّن اهليئـة اســتقبل يف
مقرهــا ممثّلــني ع ــن املنظّمــة الدولي ــة لإلعاقــة وع ــن املنظمــة التونس ــية للــدفا ع ــن
ّ
حقــوق األشـ ا ذوي اإلعاقــة للتباحـ يف ّســبل التعــاون وطــرح أهـ ّـم املســائل
املتعلّق ــة ابألش ـ ـ ا ذوي اإلعاق ــة ه ــذا إىل جان ـ ـ عق ــد جلس ــة م ـ ـ رئ ــي
"مجعية تون أرض االنسان"؛

•

__________

()23
()24

()25
()25
()25
()28
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قبول الشكاايت والعـرائ واالسـتما عنـد االقتضـاء إىل أصـحاهبا وإحالتهـا إىل
للتعهد()24؛
أية سلطة أخرى ّ
زتصة ّ

()25

تقدمي احملاضرات حول املسائل املتعلّقة حبقوق اإلنسـان واحلـرايت األساسـية.
وقــد ســا اهليئــة يف منتــديني( )28بعــرض التّجربــة التونســية للهيئــة العليــا حلقــوق
اإلنســان واحل ـرايت األساس ــية وبع ــرض مشــرو الق ــانون األساس ــي املتعلّــق هبيئ ــة
حقوق اإلنسان يف اجلوان املتعلّقة بشخون ذوي اإلعاقة.
األساسية.

قانون عدد  35لسنة  2008مخر يف  15جوان  2008يتعلق ابهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلرايت
الفصل  2مـن القـانون عـدد  35لسـنة  2008مـخر يف  15جـوان  2008يتعلـق ابهليئـة العليـا حلقـوق اإلنسـان
واحل ـرايت األساســية .إ ّن الش ــكاايت والع ـرائ املق ّدمــة م ــن ط ــر األش ـ ا ذوي اإلعاقــة أو أهــاليهم تتعلّــق
أساســا بـ ـ :طل ـ احلصــول عل ـ املنحــة اخلاصــة ُابملعــاقني طل ـ الرعايــة الصــحية وحتســني املعاملــة مــن النظ ـراء
ـدخل ل ــدى
ابلســجون أو طل ـ نقلــة م ــن الســجن إىل مستشــف األم ـراض النفســية والعصــبية وأخ ـنا طل ـ التـ ّ
السل املعنية لاللتحاق مبركز العمل بعد النجاح يف مناظرة.
الفصل  5مـن القـانون عـدد  35لسـنة  2008مـخر يف  15جـوان  2008يتعلـق ابهليئـة العليـا حلقـوق اإلنسـان
واحلرايت األساسية.
الفصل  11من القانون عدد  35لسنة  2008مخر يف  15جوان  2008يتعلق ابهليئة العليا حلقـوق اإلنسـان
واحلرايت األساسية.
الفصــل  3مطّــة  4مــن القــانون عــدد  35لســنة  2008مــخر يف  15جـوان  2008يتعلــق ابهليئــة العليــا حلقــوق
اإلنسان واحلرايت األساسية.
عقدت املنظّمـة الدوليـة لإلعاقـة واملنظمـة التونسـية للـدفا عـن حقـوق األشـ ا ذوي اإلعاقـة يف إطـار مشـرو
الصــعيد الـوط لالتفاقيــة
الرصــد علـ ّ
"ق ّـرر :اإلعاقــة التّمكـني املشــاركة واحلـوار" منتــديني حـول آليــات التّنفيـذ و ّ
ال ّدوليــة حلقــوق األش ـ ا ذوي اإلعاقــة مــن أجــل احل ـوار بــني منظمــات األش ـ ا ذوي اإلعاقــة والســلطات
العمومية  25ديسمرب  2015و 24جانفي .2015
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ّ -235أما فيما يتعلّق بتمثيل ذوي اإلعاقة واملنظّمات ال ّـي متـثّلهم فـإ ّن تركيبـة اهليئـة احلاليـة مـن
حي ـ األعضــاء تضـ ّـم ش صــا ذا إعاقــة عضــوية مــن بــني الش صــيات الوطنيــة وال توجــد متثيليّــة
ملنظّمة من منظّمات اتتم املدي الي تُعى ابألش ا ذوي اإلعاقـة مـن بـني اجلمعيـات املمثّلـة
ُ
لدى اهليئة.
 -235كم ــا أ ّن اللج ــان املدرج ــة ض ــمن اهليئ ــة احلالي ــة ال توج ــد م ــن بينه ــا جلن ــة تُع ــى بش ــخون
ُ
ذوي اإلعاقة.
 -235وجت ــدر اإلش ــارة أ ّن مش ــرو الق ــانون األساس ــي املتعلّــق هبيئ ــة حق ــوق اإلنس ــان املع ــروض
الشع ( )22للنّقا واملصادقة يض ّـم وجـواب جلنـة حقـوق األشـ ا ذوي
حاليا عل ل ّنواب ّ
()30
صل هيئة حقوق اإلنسان ال ّدستوريّة.
القارة ُ
اإلعاقة من بني اللّجان ّ
 -238حي ـ اجتــه مشــرو القــانون االساســي املتعلّــق إبحــداة هيئــة حقــوق االنســان يف فلســفته
العامة إىل من اهليئة والية عامة وشاملة يف كل مسائل حقوق االنسان يف بعدها الكـوي والشـموي
واملفاب والغن قابل للتجزئة ملراقبة احفام حقوق االنسان ومحايتها وتعزيزها وتطويرها ممـا انبثـق عنهـا
مهام وصالحيات واسعة يف االت الرصد واملراقبة والتحقيق يف االنتهاكات طبقا للدستور.
ـدخل اهليئــة ق يف مشــرو القــانون وض ـ
 -232ولضــمان املصــداقية والنجاعــة والفاعليــة يف تـ ّ
آليــات لتفعيــل توصــيا ا ومقفحا ــا مــن خــالل املنظمــات الــي متثلهــا مبــن فــيهم االش ـ ا ذوي
االعاقة والتنصيذ عل أ ية التعاون والتنسـيق مـ اهلياكـل احلكوميـة واألجهـزة القضـائية إضـافة
إىل اعتم ـ ــاد آلي ـ ــات للتفاع ـ ــل والتكام ـ ــل يف العم ـ ــل ب ـ ــني اهليئ ـ ــة واهليئ ـ ــات الدس ـ ــتورية واملس ـ ــتقلة
واملت صصة االخرى ومكو ت اتتم املدي.
(ب) تواف ر زاهتهررا واسررتقالهلا ر املدررا
لتعزيز ومحاية حقوق اإل سا ( دا اب ي ).

املتعلقررة مبر ررز املؤسسررات الوطنيررة

اإلجابة:
 -240ميكــن يف هــذا اإلطــار االســتئنا بـرأي جلنــة البندقيّــة عــدد  2013/524حــول القــانون
ـخر يف  15ج ـ ـوان  2008يتعلّـ ــق ابهليئ ـ ــة العلي ـ ــا حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان
ع ـ ــدد  35لس ـ ــنة  2008م ـ ـ ّ
واحلرايت األساسية كمرجعيّة نظريّة ملدى مطابقة القانون ملبادئ ابري .

ـذ الـ ـرأي عن ــد مساعه ــا أم ــام اللجن ــة
 -241وم ــن أه ـ ّـم النقاط/النّق ــائذ ال ــي قّ إدراجه ــا يف ن ـ ّ
الربملانية ذات النظر:
•

•

االقتصار عل قبول العرائ والشـكاايت دون التمتّـ ابلصـالحيات التّحقيقيـة
للتعهد"؛
مبجرد "اإلحالة إىل السلطة امل ّ
تصة ّ
إذ تكتفي اهليئة ّ

وأاثرت اللجن ـ ــة يف رأيه ـ ــا ع ـ ــدم وض ـ ــوح اج ـ ـراءات وآج ـ ــال النظ ـ ــر يف أو إحال ـ ــة
العـ ـرائ والش ــكاايت .ه ــذا إىل جانـ ـ االكتف ــاء برفـ ـ "التق ــارير يف ش ــأهنا إىل
رئي اجلمهورية" موصية بنشرها للعموم ملزيد من الشفافية؛

__________

( )22مشرو قانون أساسي عدد  2015/42يتعلّق هبيئة حقوق اإلنسان.
( )30الفصل  45من مشرو قانون أساسي عدد  2015/42يتعلّق هبيئة حقوق اإلنسان.
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•

•

•

•
•

كما حبّذت اللّجنة أن تكون الزايرات املنصو عليها يف الفصل اخلام من
القــانون قائمــة علـ معرفــة وخــربة األعضــاء القــائمني ابلـزايرة( )31كمعيــار للقيــام
الي أثن عل إجرائها "دون سابق إعالم"؛
بزايرات التف ّقد ّ

إعـادة النظـر يف التّكليـف اخلـا ّ مـن رئــي اجلمهوريـة لـرئي اهليئـة للقيـام مبهــام
الص ــلة حبق ــوق اإلنس ــان واحل ـ ّـرايت
حبـ ـ
وتقص ــي احلق ــائق ح ــول املس ــائل ذات ّ
ّ
ابلتعهد التّلقائي؛
األساسيّة وإبداله ّ
الفكيبـة احلاليــة القائمــة علـ تعيــني رئــي اهليئـة والش صــيات الوطنيّــة مــن طــر رئــي
اجلمهوري ـ ــة واألعض ـ ــاء م ـ ــن ب ـ ــني منظم ـ ــات اتتمـ ـ ـ امل ـ ــدي وال ـ ــوزارات ابقـ ـ ـفاح م ـ ــن
املنظمات/املخسســات املنتمــني هلــا تطلّ ـ أكثــر شــفافية وذلــك مــن خــالل تر ّشــحات
متنوعـة ومتعـ ّددة
متأتيـة مـن زتلــف األطـرا الفاعلــة ومـن زتلـف املهــن لضـمان تركيبــة ّ
ويكون الب ّ يف الف ّشحات والتّصوي الختيار األعضاء من طر الربملان؛
متفر ني لضمان االستقاللية ولتفادي تضارب املصاحل()32؛
ُ بّذ أن يكون األعضاء ّ
أثنـ ـ اللجن ــة علـ ـ إقام ــة اهليئ ــة لعالق ــات مـ ـ املنظم ــات ــن احلكومي ــة واجلمعي ــات
واهليئات الناشطة يف ال تعزيز حقوق اإلنسان( )33مثلما تفتضيه مبادئ ابري ()34؛

الســنوي إىل رئــي اجلمهوريــة ونشــر تقريــر وط ـ عــن حالــة حقــوق
•
رف ـ التقريــر ّ
اإلنسان واحلرايت للعموم .من املحبّذ توسي ـال النّشـر إىل اجلهـات احلكوميـة
ُ
()35
الشع والعموم.
الصلة
ل ّنواب ّ
ذات ّ
ّ -242أما من النّاحية العمليّة جتدر اإلشارة إىل أ ّن هذا العرض سيقف عل :
•
•

النذ القانوي عل وجه أفضل؛
مسائل جتاوزت فيه اهليئة ّ

أهم العوائق الي حتول دون االمتثال الكلّي ملبادئ ابري .
ّ

 -243تعمل اهليئـة عنـد قبوهلـا للعـرائ والشـكاايت علـ التواصـل مـ اجلهـات والسـل املعنيّـة
ع ــن طري ــق األعض ــاء ممثّل ــي ال ــوزارات ل ــدى اهليئ ــة أو ابملراس ــلة .وجيتمـ ـ أعض ــاء وح ــدة العـ ـرائ
والشــكاايت دورّاي لتــدار املل ّفــات وإجـراء جلســات اســتما إىل املعنيــني أو ذويهــم للتوجيــه وإن
الصالحيات التحقيقيّة ن ُمدرجة فإ ّن اهليئة تعمل
لزم األمر القيام بزايرات ميدانيّة .وإن كان
ّ
علـ متابعـة املل ّفـات عـن كثـ لإلملـام بصـفة أمشـل بكافـة املعطيـات وللحـ ّد مـن االنتهاكـات الــي
تطال األطرا املتق ّدمة ابلعرائ والشكاايت.

__________

()31
()32
()33
()34
()35
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الصحة ومحاية الطفولة إخل ...
يُذكر يف هذا اتال وعل سبيل ال ّذكر االختصا يف علم النّف
ّ
ـخر يف 15
أنظر للنقطة  54من رأي جلنة البندقيّة عدد  2013/524حول القـانون عـدد  35لسـنة  2008م ّ
جوان  2008يتعلّق ابهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.
الفصل  11من القانون عدد  35لسنة  2008مخر يف  15جوان  2008يتعلق ابهليئة العليا حلقـوق اإلنسـان
واحلرايت األساسية.
ـخر يف 15
أنظر للنقطة  52من رأي جلنة البندقيّة عدد  2013/524حول القـانون عـدد  35لسـنة  2008م ّ
جوان  2008يتعلّق ابهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.
"اهليئ ــات احلكومي ــة امل تص ــة" ال ـ ـرأي املش ــف رق ــم  2013/524بش ــأن الق ــانون رق ــم  35-2008الص ــادر
يف  15حزيران/يونيــه  2008بشــأن اهليئــة العليــا حلق ــوق اإلنســان واحل ـرايت األساســية يف اجلمهوريــة التونســية
.15
املعتمد من جلنة البندقية  15-14حزيران/يونيه  2013القسم 54
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ابلفكيب ــة وط ــرق التعي ــني امل ــذكورة أع ــاله ف ــإ ّن الفكيب ــة احلالي ــة أبعض ــائها
 -244وفيم ــا يتعلّ ــق ّ
التنو م احفام التّناصف.
تضم مجي التيارات واألطيا لضمان التع ّددية و ّ
األربعني ّ
 -245ور م أ ّن متثيل الوزارات لدى اهليئة يُع ّد من اإلجيابيات حي أ ّن التواصل مـ األطـرا
والوزارات املعنيّة ببع االنتهاكات وحلحلتها يكون أيسر إالّ أ ّن هذا العدد قد يكون عائقا يف
بعـ األحيـان يف اجـراءات ّاختـاذ القـرار .ومـن حيـة أخـرى فـإ ّن عـدم تف ّـرغ األعضـاء فيمـا عــدا
رئي اهليئة يش ّكل أحيا عائقا أمام دوريّة االجتماعات وحضور األعضاء بصفة منتظمة.

 -245وين ــدرج مش ــرو الق ــانون االساس ــي املتعلّــق إبح ــداة هيئ ــة حق ــوق االنس ــان( )35كهيئ ــة
دســتورية مســتقلة (أع ّدتــه وزارة العالقــة م ـ اهليئــات الدســتورية واتتم ـ املــدي وحقــوق االنس ـان
بطريقة تشاركية م ممثلي ل نواب الشع ممثلي الوزارات واإلدارات اجلهويـة ممثلـي اهليئـات
الدســتورية واهليئــات الوطنيــة املســتقلة ممثلــي مكــو ت اتتم ـ املــدي واملنظمــات الدوليــة) املــود
لدى ل نواب الشع بتاريخ  15جوان  2015يف إطار التأسي لنظـام مجهـوري دميقراطـي
تشاركي تضمن فيه الدولة علوية القانون واحفام احلرايت وحقوق االنسان.
 -245يستجي مشرو القانون إىل مقتضيات الدسـتور وخاصـة الفصـلني  125و 128منـه
فعالـة وطـرق تسـين مبـا يضـمن
كما يتالءم م "مبادئ ابري " مـن اسـتقاللية ومتثيليـة وضـما ت ّ
االرتقــاء ابهليئــة مــن الصــنف "ب" إىل الصــنف "أ" حس ـ تصــنيف املخسســات الوطنيــة حلقــوق
االنسان من قبل اللجنة الدولية لالعتماد.

قائمة

املالح

أهم االقفاحات والتوصيات املنبثقة عن االستشارة اجلهوية مـ مكـو ت اتتمـ
لح ع ّ :0
امل ــدي ح ــول التقري ــر اجل ــام للتقريـ ـرين ال ــدوريني الث ــاي والثالـ ـ لت ــون املتعلّ ــق ابتفاقي ــة حق ــوق
األش ا ذوي اإلعاقة.
لح ر ر ع ر ر  :8توص ــيات اتتم ـ ـ امل ــدي ح ــول تقري ــر ت ــون املتعل ــق بتنفي ــذ اتفاقي ــة حق ــوق
األش ا ذوي اإلعاقة يف إطار االستشارة الوطنية بتاريخ  5جويلية .2018
لحر ر عر ر  :5حمض ــر جلس ــة عم ــل مـ ـ مك ــو ت اتتمـ ـ امل ــدي الناش ــطة يف ــال حق ــوق
األش ا ذوي اإلعاقة.
لح ع  :4االسفاتيجية الوطنية ملقاومة مجي أشكال العنف ضد املرأة عرب زتلف مراحل احلياة.
لح ع

 :3الربوتوكوالت متعددة القطاعات للتعهد ابلنساء ضحااي العنف.

لح ع

 :3تقرير عن حقوق األش ا

ذوي اإلعاقة.

لح ع  :7ال تدخل املكتبات اجلهوية يف مستوى اخلدمات املوجهة لألش ا ذوي اإلعاقة.
لح ع  :2توزيـ التظـاهرات الثقافيـة املوجهـة لفائـدة الفئـات ذات االحتياجـات اخلصوصـية
سنة .2018
__________

(.http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=94329&code_exp=1&langue=1 )35
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