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 المتعلق بإحداث 1996المؤرخ في أول ماي  1996 لسنة 849األمر عدد 

  1مجلس وطني للمعاقين

   ) ماي14 مؤرخ في 39منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ( 

  

  إن رئيس الجمهورية، 

  باقتراح من وزير الشؤون االجتماعية،

، كما وقع   1981 ماي   29 المؤرخ في    1981 لسنة   46وبعد اإلطالع على القانون عدد      

 والمتعلـق   1989 مـارس    14 المـؤرخ فـي      1989 لسنة   52تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد     

  بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم،

، المتعلـق بضـبط   1975 أكتـوبر  30 المؤرخ في   1975 لسنة   775وعلى األمر عدد    

  مشموالت وزارة الشؤون االجتماعية،

 المتعلق بإحـداث    1988 ديسمبر   22ؤرخ في    الم 1988 لسنة   2051وعلى األمر عدد    

  مجلس أعلى للمعاقين،

 المتعلق بتنظيم وزارة    1996 فيفري   14 المؤرخ في    1996 لسنة   269وعلى األمر عدد    

  الشؤون االجتماعية،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  :نصهيصدر األمر اآلتي 

ة وزيـر الشـؤون      أحدث مجلس وطني للمعاقين تتمثل مهمته في مساعد        -الفصل األول 

  .االجتماعية على ضبط وتنفيذ ومتابعة السياسة القومية الخاصة بالنهوض بالمعاقين

  :خاصةوفي هذا اإلطار فهو مكلف 

 بإبداء الرأي في المسائل المعروضة عليه من طرف وزيـر الشـؤون االجتماعيـة               -

 وتربيتهم وتكـوينهم    المتعلقة بالوقاية من اإلعاقة وبالكشف عن األشخاص المعاقين ومعالجتهم        

  .وإعادة تأهيلهم المهني وتشغيلهم

 باقتراح البرامج واإلجراءات الكفيلة بتحقيق الحماية الصحية واإلدمـاج االجتمـاعي            -

  .للمعاقين
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 بتدعيم التعاون والتنسيق بين المؤسسات العمومية والخاصة التي تعتني بالوقايو مـن             -

  .لمعاقين بإعادة تأهيلهم المهنياإلعاقة وبالحماية الصحية واالجتماعية ل

يرأس المجلس الوطني للمعاقين وزير الشؤون االجتماعية أو من يمثله وهو            -2الفصل  

   :منيتركب 

  ممثل عن الوزارة األولى، -

 ممثل عن وزارة الشباب والطفولة، -

 ،ممثل عن وزارة التربية -

 ،ممثل عن وزارة المالية -

 ممثل عن وزارة التنمية االقتصادية، -

 ،ل عن وزارة الصحة العموميةممث -

 ،ممثل عن وزارة التعليم العالي -

 ممثل عن وزارة التجهيز واإلسكان، -

ممثل عن المصالح التابعة للوزيرة المعتمدة لدى الوزير األول المكلفـة بشـؤون              -

 .المرأة واألسرة

 .ممثل عن المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير األول المكلف باإلعالم -

 .نائبين عن مجلس النواب -

 .ممثل عن المجلس االقتصادي واالجتماعي -

  .خمسة أعضاء ممثلين عن الجمعية التي تعمل في ميدان النهوض بالمعاقين -

يمكن لوزير الشؤون االجتماعية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أشغال              

  .المجلس

ي كتابة المجلس ومهمـة متابعـة       تعهد إلى اإلدارة العامة للنهوض االجتماع      -3الفصل  

توصياته ومقترحاته وتنسيق عمله في هذا المجال مع كافة الوزارات والهياكل األخرى المعنية             

  .بتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات

يقع تعيين أعضاء المجلس الوطني للمعاقين بقـرار مـن وزيـر الشـؤون               -4الفصل  

  .ممثلة في المجلساالجتماعية باقتراح من الوزارات والهيئات ال

يجتمع المجلس الوطني للمعاقين باستدعاء من رئيسه في دورتين عاديتن في            -5الفصل  

  .السنة خالل شهري أفريل ونوفمبر وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك
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  .يتولى المجلس وضع قانون داخلي ينظم سيره -6الفصل 

  

زير الشؤون االجتماعية يتضـمن تقييمـه       يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى و      -7الفصل  

  .لوضع المعاقين واقتراحاته ألحكام السياسة الرامية للنهوض بهم ولحمايتهم

 المؤرخ فـي    1988 لسنة   2051ألغيت أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد         -8الفصل  

  .1988 ديسمبر 22

شر بالرائد الرسمي   وزير الشؤون االجتماعية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ين         -9الفصل  

  .للجمهورية التونسية

  

  1996تونس في أول ماي 

  

  

  زين العابدين بن علي


