
 "دعم حقوق المرأة والطفل من خالل تكنولوجيا المعلومات"

 1

 

 1996 ماي 27 في مؤرخ 1996 لسنة 1017 عدد أمر

 المسنين رعاية بمؤسسات اإليواء شروط بضبط يتعلق
 
 
 
 الجمهورية، رئيس إن

 

 ،االجتماعية الشؤون وزير من باقتراح

 

 األحوال مجلة بإصدار المتعلّق 1956 أوت 13 في المؤرخ العلي األمر على اإلطالع بعد

 .منه 45و 44و 43 الفصول وخاصة الشخصية

 الفصول وخاصة المسنين بحماية المتعلّق 1994 أكتوبر 31 في المؤرخ 114 عدد القانون وعلى

 .منه 15و 14و 13و 12و 11و 10

 .العمومية والصحة الداخلية وزيري رأي وعلى

 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى

 :نصه اآلتي األمر يصدر
 

  1 الفصل

 الحياتية بشؤونه القيام من يمنعه بدني عجز من يشكو مسن كّل ينالمسن رعاية مؤسسات تستقبل

 .خدمته على يسهر لسند وفاقدا بنفسه الخاصة
 
 

 2 الفصل

 أو لسالمته تهديدا يشكل أن شأنه من عقلي أو معد مرض كّل من سليما المسن يكون أن يجب

 .بالمؤسسة المقيمين المسنين لبقية إزعاجا أو خطرا

 .المختصة العمومية المصالح قبل من الغرض في واجتماعي طبي يرينتقر إعداد ويقع

  3 الفصل

 .رضاه بدون الرعاية بمؤسسة المسن قبول يمكن ال

 أو الشرعي ممثله من بطلب االقتضاء عند أو منه بطلب المؤسسة من المسن خروج يتم أن ويمكن

 .المؤهلة السلطة من
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  4 الفصل

 إليه المشار 1994 أكتوبر 31 في المؤرخ 114 عدد القانون من 12 الفصل أحكام اقتضته لما وفقا

 الدولة من بإعانات تتمتع خاصة أو عمومية رعاية بمؤسسة قبوله وقع مسن كّل على يتعين أعاله،

 تراتيب وفق وذلك بنفقة بتمتع كان أو ممتلكات أو دخل له كان إذا بها اإلقامة مصاريف يتحمل أن

 بمطالبة الرعاية مؤسسات وتقوم. اإلجتماعية والشؤون المالية وزيري نم مشترك بقرار تضبط

 الشخصية األحوال مجلة من 45و 44و 43 الفصول طبق المسن نفقة عليهم تجب ممن الميسورين

 .التراتيب نفس وفق منها قسط أو الرعاية مصاريف كامل بتحمل

  5 الفصل

 .المؤسسة انألعو الموكولة باألعمال المسنين تكليف يحجر

 البدنية قدراته به تسمح ما حدود في والتنشيطية الترفيهية باألعمال القيام على المسن نشاط ويقتصر

 .الصحية وحالته

   6 الفصل

 األمر هذا بتنفيذ يخصه ما في كّل مكلفون االجتماعية والشؤون العمومية والصحة الداخلية وزراء

 .التونسية ريةللجمهو الرسمي بالرائد ينشر الذي
 
 

 1996 ماي 27 في تونس

 علي بن العابدين زين

 

 


