
 للوقاية من التعذيب يعطي األمل في مستقبل خال من التعذيب ةالوطني الهيئة الذي يحدثاعتماد القانون التونسي 

 .3112أكتوبر  11تونس / جنيف، 

 باهليئة املتعلق األساسي القانون 3112 أكتوبر 9 أمس مساء ،قؤت امل ربملانال الذي ميثل ،التونسي التأسيسي الوطين لساجمل اعتمد
 فجئية و منتظمة بزيارات يئةاهل قومتس. أو املهينة الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب للوتاية من ةالوطني
 لتزاماتاال ذتنف تونس فإن وبالتايل. املعاملة سوء ضروب من وغريه التعذيب للوتاية من احلرية من واحلرمان االحتجاز أماكن مجيع إىل

 جعل مما ،3111 جوان يف االنتقالية احلكومة عليها  صادت يذال التعذيب مناهضة التفاتية االختياري الربوتوكول يف عليها املنصوص
 .الربوتوكول يف 01 الـ الطرف الدولة تونس

 حلقوق الدويل القانون مبوجب وطنية وتائية آلية ثأحد األفريقية القارة يف بلد خامسو  العريب العامل يف بلد أول تونس أصبح وبذلك 
 .اإلنسان

 التشريعية اهليئة من تبل سينتخبون التخصصات، يمتعددمن  وحمايدا   مستقال   اعضو   10 من تتألف هيئة ساسياأل قانونأحدث هذا ال
 محاية جمال يف ومتخصص اجلامعات أساتذة من نيعضو و  املدين اجملتمع من أعضاء ستة تضم اهليئة. سنوات سبع مدهتا واحدة لوالية
 .نيمتقاعد ينيضاتو  أطباء ثالثةو  نياميوحم الطفل

 يف وستحقق يالشكاو كما أهنا ستنظر يف  االحتجاز وظروف نظام لتحسني توصيات تقدميب يئةاهل قومتس الزيارات،هذه  على اثر
 .املعاملة سوء ضروب من وغريه التعذيب حاالت

لإلسراع لفتح باب  املعنية السلطات والوطنية الدولية احلكومية غري املنظمات دعوت لذلك تونس يف التعذيبمل يتم بعد القضاء على 
 .يئةاهلالرتشحات لعضوية 

 من فإنه ،نسبيا   دىالطويلة امل لواليةل ا  ونظر  قانونمشروع ال صياغةل تشاركيةال عمليةال إىل ا  ونظر  للوتاية اجلديدة اآللية هذه ألمهية نظرا  
  يف طريقة اختيار ذلك يف مبا العملية، هذه أثناء استشارية بصفة ةشاركمن امل املدين اجملتمع يتمكن أن بشدة به من املوصيو  املرغوب
 اهليئة. أعضاء

 خرباهتمو  ومعرفتهم والتشريعية والقضائية أو السياسية التنفيذية السلطة عن استقالهلمو  عضو لكل الفردية والصفات القدرات ستمثل
 مجيع يف جيب اتباعها تاطرة و ا  منوذج عتربت أن يقؤمل يتال ،ة للوتاية من التعذيبالتونسياهليئة الوطنية  لنجاح كبريا   مكسبا   الشخصية
 .املنطقة أحناء

 عمالاأل ه مت تتبعأن نتذكر أن املريح منلكن  ،النقاشات تد جرت دون اجتماع مجيع أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي أن املقؤسف ومن



 .اليت دعمتها الربملانية الكتل غالبية تبل من للقانون التحضريية

 ستنادباال واحلكومة املدين اجملتمع من اإلنسان حقوقيف  خرباء فيها شارك تشاركية وعملية بروح القانون مشروع على التفاوض مت وتد
 .الدولية املمارسات أفضل إىل

 يذال هيئةلل العادي السري إعاتة خماطر ذلك يف مبا االعتبار، بعني تقؤخذ مل اإلنسان حقوق منظمات توصيات بعض أن من الرغم على
 يئةاهل تكون أن ضمانب لتزماو  ككل قانونال اعتمادب رحب املدين اجملتمعفإن  القانون، من 12 ملادةا عمالاست إىل قؤديي أن من شأنه

 .توتعاته مستوى يف

 سواء شخص، أي ه ينبغي معاملةوأن" احلقوق من لحرمانل أماكن ليس  احلريةاحلرمان من  أماكن: " أن إىل املدين اجملتمع وممثلأشار 
 .اإلنسانية لكرامته باحرتام ،حمروم منها أو الكاملة حريته ميلك كان

 

 

Contacts : 

Esther Schaufelberger, APT, Genève, tél. 0041 22 919 21 74, esther@apt.ch. 

Halim Meddeb, OMCT, Tunis, tél 00216 23 660 689, hm@omct.org 

Signataires : 

OMCT, APT, AI, AISPP, AJR, ATJA, ATRP, CHAHED, DIGNITY, EL KARAMA, HAWA, INSAF, 

LIBERTE&EQUITE, LTDH, OTIM, OTRPS, REPREIVE 
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