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RREEPPOONNSSEE    

DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  TTUUNNIISSIIEENN  AAUU  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  

EELLAABBOORREE  PPAARR  LLEE  HHAAUUTT  CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATT  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS    

AAUUXX  DDRROOIITTSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE  EENN  VVUUEE  DDEE  LL’’EELLAABBOORRAATTIIOONN  

DD’’UUNNEE  EETTUUDDEE  AANNAALLYYTTIIQQUUEE  SSUURR  ««  LLAA  VVIIOOLLEENNCCEE  AA  LL’’EEGGAARRDD  

DDEESS  FFEEMMMMEESS  EETT  LLEESS  FFIILLLLEESS  EETT  LLEE  HHAANNDDIICCAAPP  »»  
  

 
  
  
  
  
  

LLEEGGII SSLLAATTII OONN  EETT  PPOOLLII TTII QQUUEESS  

  

EExxiissttee--tt--ii ll   uunn  ccaaddrree  jjuurr iiddiiqquuee  ttrraaii ttaanntt  ddee  llaa  vviioolleennccee  àà  ll ’’ ééggaarrdd  

ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  ff ii ll lleess  aayyaanntt  uunn  hhaannddiiccaapp  ddaannss  ddii ff fféérreennttss  ccoonntteexxtteess  

((ddaannss  llaa  ffaammii ll llee,,  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eett  ssuurr   llee  ll iieeuu  ddee  ttrraavvaaii ll ,,  ddee  

mmêêmmee  qquu’’ aauu  sseeiinn  ddeess  iinnssttii ttuuttiioonnss  ééttaattiiqquueess  tteell lleess  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  ddee  

ssaannttéé,,  ll ’’ éédduuccaattiioonn  eett  aauuttrreess  sseerrvviicceess  aannaalloogguueess))  ??    
  

II ll   eexxiissttee  uunn  ccaaddrree  jjuurr iiddiiqquuee  ttrraaii ttaanntt  ddee  llaa  vviioolleennccee  àà  ll ’’ ééggaarrdd  ddeess  

ffeemmmmeess  eett  ddeess  ffii ll lleess  aayyaanntt  uunn  hhaannddiiccaapp..  MMaaiiss,,  ii ll   eesstt  àà  ssiiggnnaalleerr   qquuee  llee  

ttrraaii tteemmeenntt  ddee  llaa  vviioolleennccee  ddii ffffèèrree  sseelloonn  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  

ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  rreellaattiivvee  aauuxx  ddrrooii ttss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  

((rraattii ffiiééee  ppaarr  llaa  TTuunniissiiee  eenn  vveerr ttuu  ddee  llaa  llooii   nn°°  22000088--44  dduu  1111  fféévvrr iieerr   22000088  

eett  ppuubbll iiééee  ppaarr  llee  DDééccrreett  nn°°22000088--556688  dduu  44  mmaarrss  22000088))  eett  cceell lleess  dduu  ddrrooii tt  

iinntteerrnnee  ::     
  

11..  LLaa  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  ddrrooii ttss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  

rreeccoonnnnaaii tt  eexxppll iiccii tteemmeenntt  ddaannss  ssoonn  pprrééaammbbuullee  qquuee  lleess  ffeemmmmeess  eett  

lleess  ff ii ll lleess  hhaannddiiccaappééeess  ccoouurreenntt  ssoouuvveenntt,,  ddaannss  lleeuurrss  ffaammii ll lleess  

ccoommmmee  àà  ll ’’ eexxttéérr iieeuurr,,  ddeess  rr iissqquueess  pplluuss  éélleevvééss  ddee  vviioolleennccee,,  

dd’’ aatttteeiinnttee  àà  ll ’’ iinnttééggrr ii ttéé  pphhyyssiiqquuee,,  dd’’ aabbuuss,,  ddee  ddééllaaiisssseemmeenntt  oouu  ddee  



 

2 
 

ddééffaauutt  ddee  ssooiinnss,,  ddee  mmaall ttrraaii ttaannccee  oouu  dd’’ eexxppllooii ttaattiioonn..  PPaarr  

ccoonnssééqquueenntt  llaa  CCoonnvveennttiioonn  mmeennttiioonnnnééee    mmeett    lleess  EEttaattss  

ssiiggnnaattaaii rreess  ((ddaannss  sseess  aarr ttiicclleess  66,,1166  eett  1177))  ddaannss  ll ’’ oobbll iiggaattiioonn  ddee  

pprreennddrree  ttoouutteess  mmeessuurreess  llééggiissllaattiivveess,,  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  ssoocciiaalleess,,  

éédduuccaattiivveess  eett  aauuttrree  mmeessuurreess    aapppprroopprriiééeess  ppoouurr  pprroottééggeerr  lleess  

ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  ccoonnttrree  ttoouutteess  ffoorrmmeess  dd’’ eexxppllooii ttaattiioonn,,  ddee  

vviioolleennccee  eett  ddee  mmaall ttrraaii ttaannccee,,  yy  ccoommpprr iiss  lleess  aassppeeccttss  ffoonnddééss  ssuurr  

llee  sseexxee..  TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  hhaannddiiccaappééee  aa  ddrrooii tt  aauu  rreessppeecctt  ddee  ssoonn  

iinnttééggrr ii ttéé  pphhyyssiiqquuee  eett  mmeennttaallee  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  ll ’’ ééggaall ii ttéé  aavveecc  lleess  

aauuttrreess..  
  

22..  EEnn  ddrrooii tt  iinntteerrnnee,,  llee  llééggiissllaatteeuurr  ttuunniissiieenn  rréépprr iimmee  llaa  vviioolleennccee  

ssaannss  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree  lleess  vviiccttiimmeess  ((ffeemmmmeess//hhoommmmeess))  ::   
  

••  LLee  CCooddee  ppéénnaall   ttuunniissiieenn  pprréévvooii tt  ddaannss  pplluussiieeuurrss  aarr ttiicclleess  ddeess  

ddiissppoossii ttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  vviioolleennccee  ::   
  

��  LL’’ aarr ttiiccllee  221133  pprréévvooii tt  qquuee  ::   ««  ll ’’ aauutteeuurr  eesstt  ppuunnii   ddee  ddoouuzzee  

aannss  dd’’ eemmpprr iissoonnnneemmeenntt  ssii   ppaarr  ssuuii ttee  ddee  ll ’’ aabbaannddoonn  ((……)),,  

ll ’’ eennffaanntt  oouu  ll ’’ iinnccaappaabbllee  eesstt  ddeemmeeuurréé  mmuuttii lléé,,  eessttrrooppiiéé  oouu  

ss’’ ii ll   ss’’ eenn  eesstt  ssuuiivvii   uunn  hhaannddiiccaapp  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmeennttaall   »»..  
  
  

��  LL’’ aarr ttiiccllee  221188  ddiissppoossee  qquuee  ::   ««  ttoouutt  iinnddiivviidduu  qquuii ,,  

vvoolloonnttaaiirreemmeenntt,,  ffaaii tt  ddeess  bblleessssuurreess,,  ppoorrttee  ddeess  ccoouuppss,,  oouu  

ccoommmmeett  ttoouuttee  aauuttrree  vviioolleennccee  oouu  vvooiiee  ddee  ffaaii tt  nnee  rreennttrraanntt  

ppaass  ddaannss  lleess  pprréévviissiioonnss  ddee  ll ’’ aarr ttiiccllee  331199,,  eesstt  ppuunnii   dd’’ uunn  

eemmpprr iissoonnnneemmeenntt  dd’’ uunn  aann  eett  dd’’ uunnee  aammeennddee  ddee  mmii ll llee  

ddiinnaarrss  »»..  
  
  

��  LL’’ aarr ttiiccllee  221199  ddiissppoossee  qquuee  ::   ««  QQuuaanndd  lleess  vviioolleenncceess  ccii --

ddeessssuuss  eexxpprr iimmééeess  oonntt  ééttéé  ssuuiivviieess  ddee  mmuuttii llaattiioonn,,  ppeerrttee  ddee  

ll ’’ uussaaggee  dd’’ uunn  mmeemmbbrree,,  ddééffiigguurraattiioonn,,  iinnffii rrmmii ttéé  oouu  
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iinnccaappaaccii ttéé  ppeerrmmaanneennttee  ddoonntt  llee  ttaauuxx  ddééppaassssee  2200  %%,,  llee  

ccoouuppaabbllee  eesstt  ppuunnii   ddee  cciinnqq  aannss  dd’’ eemmpprr iissoonnnneemmeenntt..  

LLaa  ppeeiinnee  sseerraa  ddee  ddiixx  aannss  ddee  pprr iissoonn,,  ss’’ ii ll   eesstt  rrééssuull ttéé  ddee  cceess  

ssoorr tteess  ddee  vviioolleennccee  uunnee  iinnccaappaaccii ttéé  ddoonntt  llee  ttaauuxx  ddééppaassssee  

2200  %%»»..  
  
  

••  LLee  CCooddee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ eennffaanntt  ggaarraannttii tt  àà  ll ’’ eennffaanntt  llee  

ddrrooii tt  ddee  bbéénnééffiicciieerr   ddeess  ddii fffféérreenntteess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  àà  

ccaarraaccttèèrree  ssoocciiaall ,,  éédduuccaattii ff,,  ssaannii ttaaii rree  eett  ddeess  aauuttrreess  

ddiissppoossii ttiioonnss  eett  pprrooccéédduurreess  vviissaanntt  àà  llee  pprroottééggeerr  ddee  ttoouuttee  

ffoorrmmee  ddee  vviioolleennccee,,  oouu  pprrééjjuuddiiccee,,  oouu  aatttteeiinntteess  pphhyyssiiqquuee  oouu  

ppssyycchhiiqquuee  ((aarrtt  22)),,  oouu  eexxppllooii ttaattiioonn  sseexxuueell llee  ddee  ll ’’ eennffaanntt  qquu’’ ii ll   

ss’’ aaggiissssee  ddee  ggaarrççoonn  oouu  ddee  ffii ll llee  ((aarrtt  2200))..  
  
  
  

LLeess  pprraattiiqquueess  tteell lleess  qquuee  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ppssyycchhiiaattrr iiqquueess  ffoorrccééeess,,  

llee  ppllaacceemmeenntt  ffoorrccéé  eenn  iinnssttii ttuuttiioonn,,  llee  ccoonnff iinneemmeenntt  ssooll ii ttaaii rree  eett  

ccoonnttrraaiinntteess  ppssyycchhiiaattrr iiqquueess  eenn  iinnssttii ttuuttiioonn,,  lleess  ttrraaii tteemmeennttss  

mmééddiiccaammeenntteeuuxx  eett  éélleeccttrroocchhooccss  ffoorrccééss,,  ll ’’ aavvoorrtteemmeenntt  ffoorrccéé,,  llaa  

ssttéérr ii ll iissaattiioonn  ffoorrccééee  eett  lleess  pprraattiiqquueess  nnuuiissiibblleess  ssoonntt--ii llss  pprroohhiibbééss  ppaarr  llaa  

llooii   ??  

  

QQuueellqquuee  pprraattiiqquueess  ssoonntt  aauuttoorr iissééeess  ppaarr  llaa  llooii   ssoouuss  ccoonnddii ttiioonnss  tteell lleess  

qquuee  ::   
  

••  LLee  ppllaacceemmeenntt  ffoorrccéé  eenn  iinnssttii ttuuttiioonn  eett  ccee,,  eenn  vveerr ttuu  ddee  llaa  llooii   

nn°°9922--8833  dduu  33  aaooûûtt  11999922  rreellaattiivvee  àà  llaa  ssaannttéé  mmeennttaallee  eett  aauuxx  

ccoonnddii ttiioonnss  dd’’ hhoossppii ttaall iissaattiioonn  eenn  rraaiissoonn  ddeess  ttrroouubblleess  mmeennttaauuxx  

qquuii   ddiissppoossee  ddaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  1111  ::   ««  uunnee  ppeerrssoonnnnee  aatttteeiinnttee  

ddeess  ttrroouubblleess  mmeennttaauuxx  nnee  ppeeuutt  êêttrree  hhoossppii ttaall iissééee  ssaannss  ssoonn  

ccoonnsseenntteemmeenntt  qquuee  ssii   ::   

--  sseess  ttrroouubblleess  rreennddeenntt  iimmppoossssiibbllee  ssoonn  ccoonnsseenntteemmeenntt  ;;     

--    ssoonn  ééttaatt  iimmppoossee  ddeess  ssooiinnss  uurrggeennttss  ;;   
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--  ssoonn  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  rreepprréésseennttee  uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr  ssaa  ssééccuurr ii ttéé  

oouu  ppoouurr  cceell llee  dd’’ aauuttrruuii   »»..  

  

••  LLee  DDééccrreett  nn°°  9933--11115555  dduu  1177  mmaaii   11999933  rreellaattii ff  aauuxx  

oobbll iiggaattiioonnss  dduu  mmééddeecciinn  pprréévvooii tt  ddaannss  llee  cchhaappii ttrree  ddee  

ll ’’ eexxppéérr iimmeennttaattiioonn  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  qquuee  llee  mmééddeecciinn  ddooii tt  ddaannss  llaa  

mmeessuurree  dduu  ppoossssiibbllee  eett  ccoommppttee  tteennuuee  ddee  llaa  ppssyycchhoollooggiiee  dduu  

ppaattiieenntt  ssee  pprrooccuurreerr   ssoonn  ccoonnsseenntteemmeenntt  ll iibbrree  eett  ééccllaaii rréé,,  eett  eenn  

ccaass  dd’’ iinnccaappaaccii ttéé  jjuurr iiddiiqquuee,,  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  dduu  rreepprréésseennttaanntt  

llééggaall   rreemmppllaaccee  cceelluuii   dduu  mmaallaaddee..  
  
  

DD’’ aauuttrreess  pprraattiiqquueess  nnuuiissiibblleess  ssoonntt  iinntteerrddii tteess  ppaarr  llaa  llooii   ::   
  

••  LLaa  llooii   nn°°9911--6633  dduu  2299  jjuuii ll lleett  11999911  iinntteerrddii tt  llee  ppllaacceemmeenntt  

ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  ddeess  iinnssttii ttuuttiioonnss  pprr iivvééeess  eenn  rraaiissoonn  ddeess  

ttrroouubblleess  mmeennttaauuxx..  
  

••  LLaa  llooii   iinntteerrddii tt  ll ’’ aavvoorrtteemmeenntt  eenn  vveerr ttuu  ddeess  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  

ll ’’ aarrttiiccllee  221144  dduu  CCooddee  ppéénnaall   ::   ««  QQuuiiccoonnqquuee  ppaarr  aall iimmeennttss,,  

bbrreeuuvvaaggeess,,  mmééddiiccaammeennttss,,  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aauurraa    

pprrooccuurréé  oouu  tteennttéé    ddee  pprrooccuurreerr   ll ’’ aavvoorrtteemmeenntt  dd’’ uunnee  ffeemmmmee  

eenncceeiinnttee  oouu  ssuuppppoossééee  eenncceeiinnttee,,  qquu’’ eell llee  yy  aaii tt  ccoonnsseennttii   oouu  

nnoonn,,  sseerraa  ppuunnii   dd’’ uunn  eemmpprr iissoonnnneemmeenntt  ddee  cciinnqq  aannss  eett  dd’’ uunnee  

aammeennddee  ddee  ddiixx  mmii ll llee  ddiinnaarrss  oouu  ddee  ll ’’ uunnee  ddee  cceess  ddeeuuxx  ppeeiinneess  

sseeuulleemmeenntt……  »»..  
  
  

LL’’ iinntteerrrruuppttiioonn  aarr ttii ffiicciieell llee  eett  vvoouulluuee  ddee  llaa  ggrroosssseessssee  nn’’ eesstt  aauuttoorr iissééee  

qquuee  ssoouuss  cceerr ttaaiinneess  ccoonnddii ttiioonnss..  
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PPRREEVVEENNTTII OONN  EETT  PPRROOTTEECCTTII OONN  
  

QQuueell lleess  ssoonntt  lleess  mmeessuurreess//iinnii ttiiaattiivveess  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  

ccoommbbaattttrree  lleess  ppeerrcceeppttiioonnss  nnééggaattiivveess,,  lleess  ssttéérrééoottyyppeess  eett  lleess  pprrééjjuuggééss  àà  

ll ’’ ééggaarrdd  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  ff ii ll lleess  aayyaanntt  ddeess  hhaannddiiccaappss  ddaannss  lleess  sspphhèèrreess  

ppuubbll iiqquueess  eett  pprr iivvééeess  ??  
  

LLaa  llooii   dd’’ oorr iieennttaattiioonn    nn°°  8833  dduu  1155  aaooûûtt  22000055  rreellaattiivvee  àà  llaa  

pprroommoottiioonn  eett  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  ooffffrree  pplluuss  ddee  

ggaarraannttiieess,,  ddee  pprreessttaattiioonnss  eett  ddee  pprr iivvii llèèggeess  ppeerrmmeettttaanntt  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  

hhaannddiiccaappééee  ddee  jjoouuii rr   pplleeiinneemmeenntt  ddee  sseess  ddrrooii ttss..  
  

AAiinnssii   ddee  nnoommbbrreeuusseess  mmeessuurreess  oonntt  ééttéé  pprr iisseess  aaffiinn  ddee  ffaavvoorr iisseerr   llaa  

ssééccuurr ii ttéé  eett  llee  bbiieenn--êêttrree  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  eett  ddee  lleeuurr  aassssuurreerr  

ddeess  ccoonnddii ttiioonnss  ddee  vviiee  ddéécceenntteess  ::     

  

��  LL’’ aaccccèèss  aauuxx  ssooiinnss  ::   

LLeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  hhoommmmeess  eett  ffeemmmmeess  ddéétteenntteeuurrss  ddee  

ccaarr ttee  dd’’ hhaannddiiccaapp  bbéénnééffiicciieenntt  ddee  llaa  ggrraattuuii ttéé  ddeess  ssooiinnss,,  ddee  

ll ’’ hhoossppii ttaall iissaattiioonn,,  ddee  ll ’’ aappppaarreeii ll llaaggee,,  ddee  pprrootthhèèsseess  eett  ddee  rrééaaddaappttaattiioonn  

ddaannss  lleess  ssttrruuccttuurreess  eett  ééttaabbll iisssseemmeennttss  ppuubbll iiccss  hhoossppii ttaall iieerrss  eett  ssaannii ttaaii rreess..  

  

��  LLaa  ccoouuvveerrttuurree  ssoocciiaallee  ::   

--  LL’’ aall llooccaattiioonn  ffaammii ll iiaallee  aauu  ttii ttrree  ddeess  eennffaannttss  hhaannddiiccaappééss  

qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  lleeuurrss  rraannggss  eett  ââggee..  

--  LLee  ddrrooii tt  aauu  ccaappii ttaall   ddééccèèss  eett  àà  llaa  ppeennssiioonn    dd’’ oorrpphheell iinn  aauuxx  

eennffaannttss  hhaannddiiccaappééss  àà  cchhaarrggee  qquueell   qquuee  ssooii tt  lleeuurr   ââggee..  

--  LLee  ddrrooii tt  àà  llaa  rreettrraaii ttee  aannttiicciippééee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ppuubbll iicc  eenn  

ffaavveeuurr  ddee  llaa  mmèèrree  dd’’ uunn  eennffaanntt  hhaannddiiccaappéé  pprrooffoonndd..  

  

��  PPrreessttaattiioonnss  ssoocciiaalleess  ::   

--  LLaa  pprr iissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  hhaannddiiccaappééee  aauu  sseeiinn  ddee  

ssaa  ffaammii ll llee,,    
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--  LL’’ ooccttrrooii   dd’’ uunnee  aaiiddee  mmaattéérr iieell llee  aauu  pprrooffii tt  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  

hhaannddiiccaappééee  nnéécceessssii tteeuussee,,  oouu  àà  ssoonn  ttuutteeuurr  llééggaall ,,  eett  cceeccii   

ppoouurr  ccoonnttrr iibbuueerr  aauuxx  ffrraaiiss  ddee  sseess  bbeessooiinnss  ffoonnddaammeennttaauuxx,,  

--  LLee  ppllaacceemmeenntt  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  hhaannddiiccaappééee  ddaannss  uunnee  

ffaammii ll llee  dd’’ aaccccuueeii ll ,,  

--  LLee  ppllaacceemmeenntt  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  hhaannddiiccaappééee  ddaannss  ddeess  

ééttaabbll iisssseemmeennttss  ssppéécciiaall iissééss  ddaannss  ll ’’ hhéébbeerrggeemmeenntt  eett  llaa  pprr iissee  

eenn  cchhaarrggee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess..  
  

AA  cceess  ddrrooii ttss  ss’’ aajjoouutteenntt  llee  ddrrooii tt  àà  ll ’’ éédduuccaattiioonn,,  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  àà  

ll ’’ eemmppllooii ,,  llee  ddrrooii tt  àà  uunnee  iiddeennttii ttéé,,  llee  ddrrooii tt  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn,,  ll ’’ aauuttoonnoommiiee  ddee  

vviiee  eett  ll ’’ iinncclluussiioonn  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé..  
  

CCeess  ddrrooii ttss  ttrraadduuiisseenntt  uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  ssoocciiaallee  qquuii   tteenndd  àà  ffaaiirree  ppaasssseerr  

lleess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  ((hhoommmmeess//ffeemmmmeess))  dduu  ««  ssttaaddee  ddee  

bbiieennffaaiissaannccee  eett  dd’’ aassssiissttaannccee  »»  àà  cceelluuii   ddee  ««  ll ’’ iinnttééggrraattiioonn  eett  

ll ’’ iinnddééppeennddaannccee  »»..  

  
  
  

QQuueell lleess  iinnii ttiiaattiivveess  eexxiisstteenntt  ppoouurr  iinnffoorrmmeerr  lleess  ffeemmmmeess  aayyaanntt  ddeess  

hhaannddiiccaappss  aauu  ssuujjeett  ddee  lleeuurrss  ddrrooii ttss,,  yy  ccoommpprr iiss  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  ssaannttéé  

sseexxuueell llee  eett  rreepprroodduuccttiivvee  ??  DDaannss  qquueell llee  mmeessuurree  cceess  iinnii ttiiaattiivveess  ssoonntt  

ddii rr iiggééeess  aauuxx  ffeemmmmeess  ddaannss  lleess  iinnssttii ttuuttiioonnss  ??  
  

LLee  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubbll iiqquuee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ll ’’ OOffffiiccee  nnaattiioonnaall   

ddee  llaa  ffaammii ll llee  eett  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  ssooiinnss  eett  ddee  ssaannttéé  ddee  

bbaassee  vveeii ll lleenntt  àà  ll ’’ aappppll iiccaattiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  eett  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  ssaannttéé  rreepprroodduuccttiivvee..  
  

UUnn  pprrooggrraammmmee  ssuurr   llaa  ssaannttéé  sseexxuueell llee  eett  rreepprroodduuccttiivvee  aa  ddéébbuuttéé  eenn  

22000044  eett  iimmppll iiqquuee  ddaannss  sseess  ddii fffféérreenntteess  aaccttiioonnss  llee  sseecctteeuurr  aassssoocciiaattii ff..  
  

  CC’’ eesstt  àà  ppaarrttii rr   ddee  22000077  qquuee  lleess  ssuuppppoorrttss  aauuddiioo--vviissuueellss  ((lleess  ssppoottss))  

ssoonntt  ttrraannssmmiiss  eenn  llaanngguuee  ddee  ssiiggnnee..  AAuussssii   uunn  gguuiiddee  ddeessttiinnéé  àà  ll ’’ éédduuccaatteeuurr  
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ddaannss  llaa  ssaannttéé  rreepprroodduuccttiivvee  aa  ééttéé  ééddii ttéé  eenn  bbrraaii ll llee  aavveecc  llaa  ccooll llaabboorraattiioonn  

ddee  ll ’’ UUnniioonn  TTuunniissiieennnnee  ddeess  AAvveeuugglleess  eett  ll ’’ AAssssoocciiaattiioonn  TTuunniissiieennnnee  ddee  llaa  

SSaannttéé  ddee  llaa  RReepprroodduuccttiioonn..  

  

QQuueell lleess  mmeessuurreess  eexxiissttaanntteess  aassssuurreenntt  ll ’’ aaccccèèss  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  

ff ii ll lleess  aayyaanntt  ddeess  hhaannddiiccaappss  aauuxx  pprrooggrraammmmeess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  eett  

pprrooggrraammmmeess  ddee  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  ??  
  

LLeess  ffeemmmmeess  aauu  mmêêmmee  ttii ttrree  qquuee  lleess  hhoommmmeess  bbéénnééffiicciieenntt  ddeess  

ddii fffféérreennttss  pprrooggrraammmmeess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  eett  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  

rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  ::     

--  PPrrooggrraammmmee  dd’’ aaiiddee  aauuxx  ffaammii ll lleess  nnéécceessssii tteeuusseess  ((5522  %%  ddee  

bbéénnééffiicciiaaii rreess  ddee  PPNNAAFFNN  ssoonntt  ddeess  ffeemmmmeess)),,  

--  PPrrooggrraammmmee  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  ssoouurrcceess  ddee  rreevveennuuee  ppoouurr  

ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess,,  

--  PPllaann  nnaattiioonnaall   ddee  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ffeemmmmee  ddaannss  lleess  zzoonneess  

rruurraalleess..  

  

  

DDaannss  qquueell llee  mmeessuurree  lleess  iinnssttii ttuuttiioonnss  ppuubbll iiqquueess,,  tteell lleess  qquuee  lleess  

ccoommmmiissssaarr iiaattss  ddee  ppooll iiccee  eett  lleess  hhôôppii ttaauuxx  ssoonntt--eell lleess  aacccceessssiibblleess  aauuxx  

ffeemmmmeess  eett  aauuxx  ff ii ll lleess  aayyaanntt  ddeess  hhaannddiiccaappss  ??  
  

LLaa  llooii   dd’’ oorr iieennttaattiioonn  nn°°8833  dduu  1155  aaooûûtt  22000055  rreellaattiivvee  àà  llaa  pprroommoottiioonn  

eett  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  ddiissppoossee  ddaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  

1122  qquuee  ::   ««  SSoonntt  pprr iisseess  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  

ll ’’ aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  bbââttiimmeennttss  ppuubbll iiccss,,  ddeess  eessppaacceess  eett  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  

ccooll lleeccttii ffss,,  ddeess  ccoommpplleexxeess  dd’’ hhaabbii ttaattiioonn,,  lleess  bbââttiimmeennttss  pprr iivvééss  oouuvveerrttss  aauu  

ppuubbll iicc,,  lleess  nnoorrmmeess  tteecchhnniiqquueess  dd’’ aacccceessssiibbii ll ii ttéé  ffaaccii ll ii ttaanntt  llee  ddééppllaacceemmeenntt  

ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  »»..  
  

LLeess  mmooddaall ii ttééss  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ddee  cceett  aarrttiiccllee  ssoonntt  ddééffiinniieess  ppaarr  llee  

DDééccrreett  nn°°22000066--11446677  dduu  3300  mmaaii   22000066,,  ffiixxaanntt  lleess  nnoorrmmeess  tteecchhnniiqquueess  
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dd’’ aacccceessssiibbii ll ii ttéé  ffaaccii ll ii ttaanntt  llee  ddééppllaacceemmeenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  àà  

ll ’’ iinnttéérr iieeuurr  ddeess  bbââttiimmeennttss  ppuubbll iiccss,,  ddeess  eessppaacceess,,  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  

ccooll lleeccttii ffss,,  ddeess  ccoommpplleexxeess  dd’’ hhaabbii ttaattiioonn  eett  ddeess  bbââttiimmeennttss  pprr iivvééss  oouuvveerrttss  aauu  

ppuubbll iicc..  

  

EEnn  aappppll iiccaattiioonn  ddee  cceess  ddiissppoossii ttiioonnss,,  pplluussiieeuurrss  ééttaabbll iisssseemmeennttss  

ppuubbll iiccss  oonntt  ééttéé  aamméénnaaggééss..  

  

EExxeemmpplleess  ::   
  

••  LLeess  ééttaabbll iisssseemmeennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ iinnttéérr iieeuurr  oonntt  ééttéé  aamméénnaaggééss  ((ppaarr  

ddeess  rraammppeess,,  ddeess  ppaannnneeaauuxx  ddee  ssiiggnnaall iissaattiioonn  eett  dd’’ iinnddiiccaattiioonn,,  ddeess  bbllooccss  

ssaannii ttaaii rreess))  ::   

--  aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  bbuurreeaauu  cceennttrraall   ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  

ccii ttooyyeennss  ;;   

--  aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  2200  GGoouuvveerrnnoorraattss,,  223333  DDééllééggaattiioonnss  eett  ddee  222277  

MMuunniicciippaall ii ttééss  ;;   

--  aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  5500  ppoosstteess  ddee  ppooll iiccee  eett  ddee  ggaarrddee  nnaattiioonnaallee..  
  

••  LL’’ IInnssttaannccee  ssuuppéérr iieeuurree  iinnddééppeennddaannttee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ((IISSIIEE))  aa  aamméénnaaggéé  

ttoouuss  lleess  bbuurreeaauuxx  eett  cceennttrreess  ddeess  éélleeccttiioonnss..  AAiinnssii ,,  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  

hhaannddiiccaappééeess  oonntt  ppuu  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  éélleeccttiioonnss  dduu  2233  ooccttoobbrree  22001111  

rreellaattiivveess  àà  ll ’’ AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  CCoonnssttii ttuuaannttee..  

  

PPoouurrssuuii ttee  ::   
  

QQuueell lleess  mmeessuurreess  ssppéécciiaalleess  ssoonntt  eennvviissaaggééeess  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn  eett  

ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  vviiccttiimmeess  eett  ddeess  ttéémmooiinnss  aayyaanntt  ddeess  

hhaannddiiccaappss  ??  

  

LLaa  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  ddrrooii ttss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  

rreeccoonnnnaaii tt  ddaannss  ssoonn  aarr ttiiccllee  1133  llee  ddrrooii tt  dd’’ aaccccèèss  eeffffeeccttii ff  ddeess  ppeerrssoonnnneess  

hhaannddiiccaappééeess  àà  llaa  jjuussttiiccee,,  ssuurr   llaa  bbaassee  ddee  ll ’’ ééggaall ii ttéé  aavveecc  lleess  aauuttrreess  
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ppeerrssoonnnneess,,  yy  ccoommpprr iiss  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’ aamméénnaaggeemmeennttss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll ’’ ââggee,,  

aaffiinn  ddee  ffaaccii ll ii tteerr  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  eeffffeeccttiivvee,,  ddii rreeccttee  oouu  iinnddiirreeccttee,,  

nnoottaammmmeenntt  eenn  ttaanntt  qquuee  ttéémmooiinnss,,  àà  ttoouutteess  lleess  pprrooccéédduurreess  jjuuddiicciiaaii rreess,,  yy  

ccoommpprr iiss  aauu  ssttaaddee  ddee  ll ’’ eennqquuêêttee  eett  aauuxx  aauuttrreess  ssttaaddeess  pprrééll iimmiinnaaii rreess..  
  
  

QQuueell lleess  ffoorrmmaattiioonn  ssppééccii ff iiqquuee  eesstt  ddoonnnnééee  aauuxx  ffoorrcceess  ddee  mmaaiinnttiieenn  

ddee  ll ’’ oorrddrree  eett  aauu  ppeerrssoonnnneell   jjuuddiicciiaaii rree  ssuurr   lleess  ddrrooii ttss  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  

ff ii ll lleess  aayyaanntt  ddeess  hhaannddiiccaappss  eett  lleess  mmooyyeennss  eeff ff iiccaacceess  ppoouurr  ccoommmmuunniiqquuee  

aavveecc  eeuuxx  ??  

  

AAffiinn  dd’’ aassssuurreerr   ll ’’ aaccccèèss  eeffffeeccttii ff  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  àà  llaa  

jjuussttiiccee,,  ll ’’ EEttaatt  ffaavvoorr iissee  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  aapppprroopprr iiééee  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  

ccoonnccoouurraanntt  àà  ll ’’ aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  jjuussttiiccee,,  yy  ccoommpprr iiss  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ddee  

ppooll iiccee  eett  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ppéénnii tteennttiiaaii rreess  ((aarr tt..  1133  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  

aauuxx  ddrrooii ttss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess))..  

  

DDaannss  ccee  ccaaddrree,,  ii ll   eesstt  àà  ssiiggnnaalleerr   qquuee  lleess  jjuuggeess  eett  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  

ddee  jjuussttiiccee  bbéénnééffiicciieenntt  dd’’ uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ssppééccii ffiiqquuee  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  

ddrrooii ttss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess..  

  

UUnn  aarrrrêêttéé  dduu  MMiinniissttrree  ddee  llaa  jjuussttiiccee  dduu  2266  jjuuii ll lleett  11999933  ssee  rraappppoorrttee  

àà  ll ’’ iinncclluussiioonn  dd’’ uunn  mmoodduullee  ssuurr   lleess  ddrrooii ttss  ddee  ll ’’ hhoommmmee  ddaannss  lleess  

pprrooggrraammmmeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  rrééhhaabbii ll ii ttaattiioonn  àà  ll ’’ IInnssttii ttuutt  ssuuppéérr iieeuurr  ddee  

llaa  jjuussttiiccee..  CCeett  IInnssttii ttuutt  aassssuurree  eenn  pplluuss  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  eenn  ddrrooii tt  eett  

pprrooccéédduurreess  ppéénnaalleess  ddoonntt  ll ’’ uunn  ddeess  cchhaappii ttrreess  ssee  rraappppoorrttee  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  

ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess..  

  

RRééccuuppéérraattiioonn,,  rrééhhaabbii ll ii ttaattiioonn  eett  rrééiinnttééggrraattiioonn  ssoocciiaallee  ::   
  

QQuueell lleess  mmeessuurreess  ((llééggiissllaattiivveess,,  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  ssoocciiaalleess,,  

éédduuccaattiioonnnneell lleess  eett  aauuttrreess))  ssoonntt  aaddooppttééeess  eenn  vvuuee  ddee  pprroommoouuvvooii rr   llaa  

rrééccuuppéérraattiioonn  pphhyyssiiqquuee,,  ccooggnnii ttiivvee  eett  ppssyycchhoollooggiiqquuee,,  llaa  rrééhhaabbii ll ii ttaattiioonn  eett  
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llaa  rrééiinnttééggrraattiioonn  ssoocciiaallee  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  ff ii ll lleess  aayyaanntt  ddeess  hhaannddiiccaappss  

aayyaanntt  ééttéé  vviiccttiimmeess  dd’’ uunnee  qquueellccoonnqquuee  ffoorrmmee  dd’’ eexxppllooii ttaattiioonn,,  ddee  vviioolleennccee  

oouu  dd’’ aabbuuss  ??  

  

LLaa  TTuunniissiiee  ddiissppoossee  dduu  ccaaddrree  jjuurr iiddiiqquuee  eett  iinnssttii ttuuttiioonnnneell   ssuuiivvaanntt  ::   
  

••  UUnn  ccaaddrree  iinnssttii ttuuttiioonnnneell   bbiieenn  ssttrruuccttuurréé  ::     

--  1177  CCeennttrreess  ddee  ddééffeennssee  eett  dd’’ iinnttééggrraattiioonn  ssoocciiaallee  ((qquuii   

aaccccuueeii ll lleenntt  ddeess  hhoommmmeess  eett  ddeess  ffeemmmmeess  hhaannddiiccaappééeess  oouu  

nnoonn  hhaannddiiccaappééeess)),,    

--  229955  CCeennttrreess  ddee  rrééhhaabbii ll ii ttaattiioonn  eett  dd’’ éédduuccaattiioonn  ssppéécciiaall iissééee  

((ddeess  cceennttrreess  qquuii   aappppaarrttiieennnneenntt  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  àà  

ccaarraaccttèèrree  ssoocciiaall ))  eett  66  CCeennttrreess  ppuubbll iiccss  ddee  rrééhhaabbii ll ii ttaattiioonn,,  

ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  dd’’ iinnttééggrraattiioonn  ssoocciiaallee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  

hhaannddiiccaappééeess..  

  

••  UUnnee  llééggiissllaattiioonn  ssoocciiaallee  ddoonntt  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  ssoonntt  ccoonnffoorrmmeess  

aauuxx  ddrrooii ttss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  ll ’’ HHoommmmee  eett  aauuxx  CCoonnvveennttiioonnss  

IInntteerrnnaattiioonnaalleess  eenn  llaa  mmaattiièèrree..  

  

LLaa  llooii   dd’’ oorr iieennttaattiioonn  nn°°  8833  dduu  1155  aaooûûtt  22000055  rreellaattiivvee  àà  llaa  pprroommoottiioonn  

eett  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  eett  llaa  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  

aauuxx  ddrrooii ttss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  pprréésseenntteenntt  uunn  ccaaddrree  jjuurr iiddiiqquuee  

ssttrruuccttuurréé  qquuii   aassssuurree  uunn  eennvvii rroonnnneemmeenntt  ssoocciiaall   ggaarraannttiissssaanntt  aauuxx  

ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  llaa  pprrootteeccttiioonn,,  llaa  pprroommoottiioonn  eett  llee  pplleeiinn  eexxeerrcciiccee  

ddeess  ddrrooii ttss  ddee  ll ’’ hhoommmmee  nnoottaammmmeenntt  llee  ddrrooii tt  àà  llaa  vviiee  eett  àà  llaa  ccoouuvveerrttuurree  

ssaannii ttaaii rree,,  llee  ddrrooii tt  àà  uunnee  iiddeennttii ttéé,,  llee  ddrrooii tt  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn,,  ll ’’ aauuttoonnoommiiee  ddee  

vviiee  eett  ll ’’ iinncclluussiioonn  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  eett  aauu  sseeiinn  dd’’ uunnee  ffaammii ll llee,,  eett  llee  ddrrooii tt  àà  

ll ’’ éédduuccaattiioonn,,  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  àà  ll ’’ eemmppllooii ..  
  
 


