
  41عـــدد   2016 ماي 20 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1870ــة صفح

 أوت 15 المؤرخ في 2005 لسنة 83 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 2016 ماي 16 مؤرخ في 2016 لسنة 41قانون عدد 
  .)1(  المتعلق بالنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتهم2005

    باسم الشعب،    

  . مجلس نواب الشعبمصادقةوبعد 

  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون

 المتعلق باألشخاص 2005 أوت 15 المؤرخ في 2005 لسنة 83 من القانون التوجيهي عدد 30 و29ى أحكام الفصلين  ـ تلغاألولفصل ال
  :ذوي اإلعاقة وحمايتهم وتعوض باألحكام التالية 

ذوي ة العمومية تسند باألولوية لفائدة األشخاص من االنتدابات السنوية بالوظيف% 2 تخصص نسبة ال تقل عن :) جديد (29الفصل 
  .اإلعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهالت للقيام بالعمل المطلوب

 شخص أن تخصص مركز عمل 99 و50 يتعين على كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين :) جديد (30الفصل 
  .على األقل لألشخاص ذوي اإلعاقة

 مراكز من% 2  عنؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة مائة شخص فما فوق أن تخصص نسبة ال تقلويتعين على كل منشأة أو م
  .العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة

كما تخصص نفس هذه النسبة على األقل في إسناد الرخص المهنية من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية 
  .والجهوية والمنظمات المهنية

  .تفعيل انتداب ذوي اإلعاقة في نفس آجال انتداب غيرهميتم وجوبا 

  أن تمتثل إللزامية تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة ) جديد (30 أو مؤسسة معنية بتطبيق الفصل ل منشأة ـ يتعين على ك2الفصل 
ة من تاريخ دخول هذا ل سن في أج2005 لسنة 83ن التوجيهي عدد  من القانو31أو العمل بإحدى البدائل المنصوص عليها بالفصل 

  .القانون حيز التنفيذ

 لسنة 83أينما وردت في القانون التوجيهي عدد " األشخاص ذوي اإلعاقة"بعبارة " األشخاص المعوقين" ـ يقع تعويض عبارة 3الفصل 
2005.  

  .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2016 ماي 16تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي
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   :األعمال التحضيرية) 1

  .2016 ماي 3 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستومصادقته نواب الشعبمداولة مجلس 




