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إن إدماج تكنولوجيات املعلومات و االتصال يف خمتلف شؤون احلياة و اتساع رقعة اخلدمات 

و من أهم الروافد اليت أسست لنمط جمتمعي جديد  هذه األلفيةااللكرتونية يعتربان من أهم مميزات 

واملعرفة و أضحت فيه املعلومة الرقمية و نشرها عرب صفحات وبوابات  مبين على جمتمع املعلومات

  .من أهم العناصر املؤثرة يف احلياةللمواطنني اإللكرتونية تقدمي اخلدمات الويب و 

أقر يف االتفاقية الدولية حلقوق  ويف هذا اإلطار، فان اتمع الدويل، من خالل منظمة األمم املتحدة،

عليها  تدقصأمضتها و ، و اليت )2007اليت فتحت للمصادقة منذ مارس ( األشخاص ذوي اإلعاقة

، حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف النفاذ إىل )و من بينهم تونس( دولة إىل حد اآلن 169أكثر من 

غريهم لتمكينهم من العيش يف  املعلومات وإىل تكنولوجيا املعلومات و االتصال على قدم املساواة مع

و نصت االتفاقية باخلصوص على ضرورة . استقاللية واملشاركة بشكل كامل يف مجيع جوانب احلياة

  :اختاذ التدابري املناسبة من الدول بوجه خاص على ما يلي

إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال  حق  -

و ما يتوجب على  كرتونيةلاالدمات اخلو يف النفاذ اىل حمتويات الويب حقهم  و خاصة، اجلديدة

  .تستجيب ملعايري النفاذ الرقمي خدمات الكرتونيةتوفري ات الويب و يتو حم تطويرمسؤولية الدول من 
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قرتح املوقر مبالس الوطين التأسيسي  تقدم اىلفان اجلمعية التونسية للنفاذ الرقمي ت اإلطار،و يف هذا 

الويب واالنترنت  مواقعالى النفاذ النفاذ الرقمي و خاصة  فيحق األشخاص المعوقين ادراج 

   .كحق دستوري االلكترونيةخدمات الو 

  :ئه كما يلياثراو  "احلقوق و احلريات"من الباب الثاين  39 الفصل تعديلو تقرتح 

  :الصيغة احلالية

  :39الفصل 

  .ذوي االعاقة من أي شكل من أشكال التمييزي الدولة حتم

لكل مواطن ذي اعاقة احلق يف االنتفاع حسب طبيعة اعاقته بكل التدابري اليت متكنه من االندماج 

  -الفصل نهاية  – .ذلك لتحقيقاالجراءات الضرورية الكامل يف اتمع و على الدولة اختاذ مجيع 

  :و تقرتح الصيغة التالية

  :39الفصل 

  .من أي شكل من أشكال التمييز األشخاص ذوي االعاقةي الدولة حتم 

لكل مواطن ذي اعاقة احلق يف االنتفاع حسب طبيعة اعاقته بكل التدابري اليت متكنه من االندماج 

                                                                              .ذلك لتحقيقاالجراءات الضرورية الكامل يف اتمع و على الدولة اختاذ مجيع 

و اخلدمات الويب ت اتويالنفاذ اىل احملتويات الرقمية و خاصة حملكل مواطن ذي اعاقة احلق يف 

  -الفصل نهاية  – .من املواطنني هغري  قدم املساواة مععلى االلكرتونية 

  
  

ر الوطين مع اجلهات حول مسودة بادرة تنظيم احلوا اجلمعية التونسية للنفاذ الرقميثمن و يف األخري ت

و تأمل أن يؤخذ مقرتحها و تشكر الس الوطين التأسيس املوقر على اتاحة هذه الفرصة  الدستور

  .بعني االعتبار

  


