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شكر
أضع بني أيديكم هذا الجهد املتواضع لتوثيق مسار طويل إلرساء الهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب بتونس حفظا للذاكرة وتقديرا للجهود وعرضا للتجربة التونسية املنفردة يف العامل
العريب.
الشكر ألعضاء مجلس نواب الشعب وخصوصا أعضاء اللجنة االنتخابية الخاصة الذين مهدوا
لتجسيد حلم جيل تطلع لصيانة كرامة التونيس وأرسوا يف الواقع جهد وزارة العدالة االنتقالية
وحقوق اإلنسان التي قدمت مرشوع القانون سنة  2013والذي صادق عليه نواب يف املجلس
الوطني التأسييس واستكملوا بحرصهم جهد نواب لجنة الحقوق والحريات فيه.
الشكر لجمعية الوقاية من التعذيب وللمنظمة العامل ّية ملناهضة التعذيب بتونس و ملكتب
السامية لحقوق اإلنسان و لربنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ
املجلس األورويب بتونس و للمف ّوضيّة ّ
بتونس.
السيدة غابريال
الشّ كر الخاص لرئيسة مكتب املنظمة العامليّة ملناهضة التعذيب بتونس ّ
رويرت التي دعمت هذا الجهد وحرصت عىل إنجازه والباحثة الشابة أمل قيدارة التي ساعدت
عىل ذلك.
رئيس اللجنة االنتخابية الخاصة
مبجلس نواب الشعب
السيد بدر الدين عبد الكايف
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المقدمة

لنئ كانت املصادقة عىل القانون األسايس عدد  43املؤرخ يف  21اكتوبر  2013واملتعلق بالهيئة
الوطنية للوقاية من التعذيب لحظة فارقة ومؤثرة باعتبارها تتويجا للجهود املتضافرة بني كل
من املجلس الوطني التأسييس ووزارة حقوق اإلنسان واملجتمع املدين والهيئات واملنظامت
الدولية لتفعيل التزام تونس املتمثل يف مصادقتها عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب يف  17ماي  ، 2011وتأكيدا عىل ان الثورة التونسية تحقق خطوة هامة نحو إرساء
املبادئ التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة لضامن تحقيق كرامة اإلنسان ،وحرصا عىل
اإلصالح والحفاظ عىل النفس الثوري الذي قابله يشء من الفتور نظرا لألحداث التي استجدت
بالبالد من عمليات إرهابية وتراجع للوضع اإلقتصادي ،وتسفيها ألحالم املشككني يف املجلس
الوطني التأسييس وقدرته عىل انجاز تعهداته ،وتيئيسا للمطالبني بحله.
فإ ّن النجاح يف انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يوم  30مارس  2016ذو
داللة معتربة ج ّدا ،وأكرث تأثريا وأهمية ألنه جاء يف سياق تخوف من إمكانية الرتاجع عىل بعض
الخطوات التي قطعت والتشكيك يف توفر اإلرادة السياسية ملواصلة ما رشع فيه املجلس
الوطني التأسييس من اعامل إلرساء الهيئة وبالتايل تفويت الفرصة عىل تونس لتحىض برشف
أول دولة عربية تريس مثل هذه اآللية.
فكيف كان مسار إرساء هذه الهيئة ؟
وماهي جملة العقبات والتحديات التي طرأت اثناء هذا املسار ؟
فيام متثل دور املجتمع املدين يف كل املراحل من املصادقة عىل القانون إىل الخطوات
املبذولة لتفعيله ؟
ماهي اإلستخالصات والتوصيات لنجاح هذه اآللية يف تونس ؟

8

المصادقة على القانون األساسي إلحداث الهيئة

تأكيدا لدخول تونس طورا جديدا بنجاح ثورة الحرية والكرامة والقطع مع نظام اإلستبداد
والقمع و اإلعتداء عىل الحرمة الجسدية كسياسة ممنهجة من النظام البائد ،وإثر مصادقتها
عىل الربوتوكول االختياري يف  17ماي  ،1 2011ومع نجاح تونس ألول مرة يف تاريخها الحديث
يف تنظيم إنتخابات حرة نزيهة وشفافة شهد بها العامل ،كان لزاما عىل الفاعلني السياسيني
الجدد الذين خرجوا من رحم الثورة أن يفعلوا هذا االلتزام.
عملت وزارة حقوق اإلنسان عىل إعداد مرشوع قانون أسايس إلرساء آلية للوقاية من التعذيب
معتمدة يف ذلك عىل مقاربة تشاركية مل يتجاوز فيها دور الوزارة اإلرشاف والتأطري ،حيث
اعتربت الجمعيات والناشطون يف هذا املجال املرشوع املصادق عليه من املجلس الوطني
التأسييس يوم  9أكتوبر  2013مثرة لجهدهم كام جاء يف البيان الصادر باللغة العربية عن
2
منظامت وجمعيات حقوقية يف  11اكتوبر .2013
واصلت لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس هذا املسار
التشاريك فعقدت عدة استامعات وورشات ،كان للمنظمة العاملية ملناهضة التعذيب و
لجمعيّة الوقاية من التّعذيب ولرشكائهام يف املجتمع املدين دورا فاعال فيها ،إلثراء النقاش يف
فصول مرشوع القانون بتقدميها جملة من املالحظات والتوصيات للتوصل إىل أسلم الصياغات
وأدقها .رغم املناخات السياسية الغري مالمئة وانسحاب بعض النواب من املجلس ،أرص النواب
املعتصمون باملجلس عىل تتويج هذا الجهد التشاريك ونيل رشف املصادقة عىل القانون األسايس
عدد  43يوم  9اكتوبر  ،3 2013الذي أشاع جوا من االرتياح لكل الحقوقيني واملنظامت الدولية
والجمعيات التي أصدرت بيانا و ُوجهت رسائل شكر 4لرئيس املجلس ورئيسة لجنة الحقوق
والحريات ومساعد الرئيس املكلف بالعالقة باملجتمع املدين عىل دورهم ولتهنئ تونس بهذا
اإلنجاز والسبق يف العامل العريب.
 1وثيقة الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب املعتمد يف  18ديسمرب  2002املصادق عليه من قبل تونس يف  17ماي 2011
منشورة عىل املوقع الرسمي لألمم املتحدة املفوضية السامة لحقوق االنسان
 2أنظر بامللحق البيان الصادر باللغة العربية عن املنظامت والجمعيات الحقوقية يف  11أكتوبر 2013
 3وثيقة القانون االسايس عدد  43املؤرخ يف  21أكتوبر  2013واملتعلق بإرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب منشور عىل بوابة الترشيع
بتونس
 4رسائل الشكر بامللحق
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إنطلقت عىل إثر ذلك لجنة الحقوق والحريات يف السعي الختيار أعضاء الهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب بفتح باب الرتشحات يف  19نوفمرب  2013تلتها قرارات آجال إضافية
لعدم وجود ترشحات كافية يف بعض االصناف املفروضة بالقانون نذكر منها القضاة املتعاقدين
ومختيص حامية الطفولة واألساتذة الجامعيني .
يف األثناء انطلقت االستعدادات لالنتخابات الترشيعية والرئاسية التي مثلت حائال دون إمتام
مسار إرساء الهيئة ووضعت املتحمسني لها يف حرية وأمام تساؤالت حول عدم التجاوب من
اصناف من املجتمع مع فتح باب الرتشحات ،فهل مر ّد ذلك الفرتة التي تلت املصادقة عىل
الدستور وما اقتضاه من إرساء هيئات هامة مثل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وهيئة
الحقيقة والكرامة ؟ أم النشغال الطبقة السياسية والحقوقية باالستعداد إلنجاح اإلستحقاق
اإلنتخايب؟ أم إلشكال يف القانون املصادق عليه؟ أم ألسباب أخرى مل يقع أخذها بعني اإلعتبار؟
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أعمال اللجنة االنتخابية الخاصة
انطالق أشغال اللجنة

أفرزت انتخابات  2014مشهدا جديدا يف أول برملان تونيس جاء نتيجة النتخابات حرة نزيهة
وشفافة باعتامد قانون انتخايب رفض اإلقصاء وغلب عامل البحث عىل ما يجمع التونسيني
حول مرشوع يتجاوز املايض بأنسب السبل وأنجعها وأرسعها ويجنب البالد كل عوامل التوتر
والفوىض التي ال تساعد عىل انجاح العدالة االنتقالية.
يف  2فيفري  ،2015صادق مجلس نواب الشعب عىل نظامه الداخيل والذي تضمن يف فصله
 93تحديدا ملهام اللجنة االنتخابية الخاصة كام ييل:
«اللجنة االنتخابية ،تتوىل القيام بكل االعامل املوكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو مبوجب
نصوص قانونية يف إطار املهام االنتخابية املسندة ملجلس نواب الشعب النتخاب أعضاء يف
الهيئات الدستورية املستقلة واملحكمة الدستورية وبعض الهيئات اآلخرى»
تأخر مجلس نواب الشعب يف إرساء اللجان الخاصة ،وأثناء ذلك مارس املجتمع املدين ضغطه
عىل السلطة الترشيعية للترسيع يف إرساء اآللية من خالل رسالة موقعة من مجموعة من
الجمعيات واملنظامت الدولية.5
تجاوبت اللجنة االنتخابية حال تركيزها يف  4ماي  2015مع الرسالة بعد تنازع مع لجنة
الحقوق والحريات التي اعتربت من أحقيتها مواصلة العمل الذي بدأته اللجنة املامثلة لها
يف املجلس الوطني التأسييس رغم وضوح منطوق الفصل  93من النظام الداخيل ،الذي عىل
أساسه حسم مكتب املجلس املوضوع وأحال إىل اللجنة االنتخابية وظيفة االهتامم بإرساء
الهيئة.
بعد جلسة  4ماي  2015التي خصصت لرتكيز مكتب اللجنة تحت إرشاف رئيس املجلس،
انطلقت اللجنة يف اعاملها واستعرضت يف جلسة  26ماي  2015امام أعضائها املهام املنوطة
بعهدتها ،وأكدت التزامها بدراسة سبل الترسيع يف إرساء الهيئة،
« 5عىل الرغم من الجهود التي بذلتها لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية صلب املجلس الوطني التأسيس يللقيام بالفرز األويل
للمرتشحني من أجل مترير امللفات للجلسة العامة النتخاب أعضاء الهيئة إال أن هذه املرحلة مل تتم .نظرا لعدم إحداث الهيئة الوطنية للوقاية
من التعذيب نشجعكم عرب هذه املراسلة التخاذ اإلجراءات الرضورية االزمة إلنشاء الهيئة يف أقرب اآلجال»
مقتطف من الرسالة املوقعة من مجموعة من الجمعيات واملنظامت الدولية  .أنظر نص الرسالة كامال بامللحق.
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حصلت اللجنة من إدارة املجلس عىل ملخص عن األعامل السابقة للجنة الحقوق والحريات
الذي تضمن ما ييل:
«جملة امللفات الواردة عىل املجلس والتي بلغ عددها  140ملف تم فرز  126ملف منها كام ييل:
	 95-ملف مقبول
	 31-ملف مرفوض
ثم امللفات الواردة مبوجب قراري إعادة فتح باب الرتشحات واملؤرخني عىل التوايل يف  16ماي
و 15أوت  2014والتي مل يتم فرزها بعد والتي بلغت  14ملف».
لجأت اللجنة إثر ذلك إىل جلسة استامع لرئيسة لجنة الحقوق والحريات السيدة سعاد عبد
الرحيم لإلطالع عىل تجربتها ومحاوالتها إلرساء هذه الهيئة وأسباب عدم توفقها يف ذلك
فأكدت أ ّن «لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية قد تولت فتح باب الرتشحات
لعضوية الهيئة مبوجب قرار رئيس اللجنة املؤرخ يف  13نوفمرب  ،6 2013ولكن مل يتس ّن للّجنة
استكامل أعاملها نتيجة لضعف اإلقبال عىل تقديم الرتشحات بالنسبة لبعض األصناف من
األعضاء وبالخصوص املمثلني منهم للقضاة املتقاعدين وللمختصني يف مجال حامية الطفولة،
وذلك رغم التمديد يف آجال قبول الرتشحات لخمس مرات متتالية.
وأضافت أن اللجنة قامت باإلتصال بالهياكل املمثلة للقطاعني املذكورين وامكن تفادي بعض
النقص يف الرتشحات بالنسبة للمختصني يف مجال حامية الطفولة ،يف حني تواصل العزوف عن
تقديم الرتشحات بالنسبة للقضاة املتقاعدين.
وأرجعت رئيسة اللجنة هذا العزوف بالخصوص إىل غياب الدعاية الكافية وإىل عدم تنصيص
القانون بصفة واضحة عىل اإلمتيازات املسندة ألعضاء الهيئة وذلك عالوة عىل تزامن فرتة
تقديم الرتشحات مع الحراك السيايس الهام الذي عرفته تونس خالل السنة الفارطة مبا مل ميكّن
من تسليط الضوء بالشكل الكايف عىل الهيئة املذكورة.
ورأت أنه من الرضوري اإلبقاء عىل الرتشحات السابقة مع إصدار قرار جديد للتمديد يف آجال
قبول الرتشحات ،وذلك حامية لحقوق املرتشحني السابقني.
 6أنظر بامللحق قرار رئيس اللجنة املؤرخ يف  13نوفمرب 2013
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تىل هذا اإلستامع نقاش حول سبل استكامل املسار طرح فيه إمكانية مراجعة القانون االسايس
عدد  43خصوصا فصله السادس الذي ع ّدد الرشوط املستوجبة توفرها يف املرتشح والتي ته ّم
عالقته بالنظام القديم والذي اعتربه البعض غري منسجم مع خيار القطع مع اإلقصاء املعتمد
يف اإلنتخابات الترشيعية.
لكن التوجه العام داخل اللجنة اعترب أن الخيار التشاريك مع املجتمع املدين هو الضامنة
الرئيسية الستكامل املسار بنجاح والحسم يف نقاط اإلختالف.
لهذا الغرض وقع تنظيم مائدة مستديرة يوم  4جوان  2015مبقر املجلس حول إرساء
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك لالستامع إىل مقرتحات ممثيل املنظامت الدولية
وجمعيات املجتمع املدين 7بخصوص أفضل السبل لإلرساع باستكامل مسار إرساء الهيئة .
و قد مث ّن املدعوون مبادرة اللجنة بتنظيم هذه الجلسة مبا يعكس انفتاح مجلس نواب
كل مكونات املجتمع املدين.
الشعب عىل ّ
ومتحورت أهم تدخالتهم ومقرتحاتهم حول ما ييل:
• تج ّنب الخيار املتعلق بتنقيح القانون املحدث للهيئة ،أل ّن ذلك سيزيد يف تعطيل مسار
إرسائها ،كام قد يرسل إشارات سلبية تشكك يف مدى التزام تونس بتعهداتها وقد يعكس
تشكيكا يف احرتام القانون الذي مل مير عىل املصادقة عليه أكرث من سنة ونصف والحال
أنّه كان نتيجة عمل تشاريك بني السلطات العمومية وجمعيات املجتمع املدين.
•إعادة فتح باب الرتشحات لعضوية الهيئة بالنسبة لجميع االختصاصات مع التنصيص
ضمن قرار فتح الرتشح عىل أ ّن املرتشحني السابقني بإمكانهم تجديد ترشحهم مبج ّرد إرسال
مطلب يف الغرض دون الحاجة إىل إرفاقه ببقية الوثائق التي سبق لهم تقدميها .كام ميكن
كذلك للمجلس االتصال باملرتشحني السابقني لدعوتهم إىل إعادة تقديم ترشحاتهم عند
رغبتهم يف ذلك.
 7املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،جمعية الوقاية من التعذيب ،حرية بال حدود،
الجمعية الدولية ملساندة املساجني السياسيني ،جمعية العدالة ورد االعتبار ،الجمعية التونسية للمحامني الشبان ،مرصد شاهد ،جمعية
الكرامة ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب ،املرصد التونيس الستقالل القضاء ،مركز الكواكبي
للتحوالت الدميقراطية ،إلخ
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• القيام بحملة إعالمية واسعة مبشاركة جميع األطراف (مجلس نواب الشعب ،املجتمع
املدين ،وسائل اإلعالم )...ملزيد التحسيس بأهمية الهيئة والتشجيع عىل املبادرة لتقديم
الرتشح لعضويتها.
ق ّررت اللّجنة االنتخابية عىل إثر هذه االستامعات ويف جلستها املنعقدة بتاريخ  11جوان
 ،2015تكليف رئيسها بإصدار قرار يف إلغاء الرتشحات السابقة وقرار آخر بنفس التاريخ لفتح
باب الرتشح من جديد لعضوية الهيئة .كام ارتأت اللجنة استشارة املحكمة اإلدارية لطلب
رأيها حول مدى سالمة هذه اإلجراءات املزمع اتخاذها من الناحية القانونية ومدى ضامنها
لحقوق املرتشحني السابقني.
ارتأت املحكمة اإلدارية خالف ما ذهب إليه املجتمع املدين وقررته اللجنة يف االستشارة
الخاصة عدد  8 2015/678حيث انتهت إىل تحتم إصدار قرار يف التمديد يف فتح باب الرتشحات
من جديد وذلك ضامنا لحقوق من سبق لهم أن قدموا ترشحاتهم يف ظل املجلس الوطني
التأسييس وأن اللجنة االنتخابية «تبقى مخولة دون سواها أيضا بالتثبت من مدى االستجابة
ملجمل الرشوط من عدمها واختيار فقط املرتشحني املستوفيني لكل الرشوط املطلوبة »..

 8أنظر بامللحق وثيقة اإلستشارة الخاصة عدد  678/2015الصادرة عن املحكمة اإلدارية
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االنطالق في اختيار أعضاء الهيئة

إثر تلقي االستشارة وانسجاما مع رأي املحكمة اإلدارية انطلق مسار العمل عىل إرساء الهيئة
بقرار فتح اجل إضايف 9وقع نرشه بالرائد الرسمي يف  24جويلية .2015
ارتأت اللجنة يف هذا القرار اعتامد فرتة طويلة متتد ملدة شهرين كاملني من  01أوت  2015إىل
 30سبتمرب  2015حرصا عىل توفري اكرث الضامنات لتلقي الرتشحات الكافية خصوصا ان املدة
املضبوطة يف هذا القرار تتزامن مع العطلة الصيفية والتي تشهد فيها البالد ارتخاء خصوصا يف
املجال السيايس والحقوقي واالجتامعي.
وقد حرص رئيس اللجنة عىل التواصل مع الهيئات واملنظامت واإلعالميني للقيام بدورهم يف
تشجيع الناشطني واملهتمني بهذا الجانب واملناضلني الحقوقيني عىل تقديم ترشحاتهم ،ولذلك
تم اختيار تنظيم ورشة عمل بالتّعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب واملنظمة العامل ّية
السامية لحقوق
ملناهضة التعذيب بتونس و مكتب املجلس األورويب بتونس و املف ّوضيّة ّ
اإلنسان و برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ  ،يوم  17سبتمرب  2015تحت عنوان» من القانون إىل
تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يف تونس  :دور مختلف الفاعلني الوطنيني»
أكد يف هذه الورشة رئيس اللجنة اإلرادة القوية عىل إرساء الهيئة قبل موىف سنة  2015داعيا
الحارضين ملزيد العمل عىل التشجيع عىل تقديم الرتشحات فيام تبقى من املدة املضبوطة يف
قرار فتح األجل اإلضايف خصوصا يف صنف القضاة املتقاعدين والجامعيني واملختصني يف حامية
الطفولة ومزيد من الرتشحات يف كل األصناف للعنرص النسايئ حرصا عىل ضامن التناصف يف
الهيئة كام يقتضيه القانون .
البحث عن افضل سبل االختيار

مل يقترص العمل والسعي إلرساء الهيئة فقط دون البحث العتامد أفضل سبل االختيار من
خالل اإلطالع عىل التجارب املقارنة.
 9أنظر بامللحق قرار فتح األجل اإلضايف املنشور يالرائد الرسمي يف  24جويلية 2015
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لتحقيق هذا الغرض عقد رئيس اللجنة االنتخابية اجتامعا عرب «السكايب» مع خرباء عن
املجلس األورويب هام السيدان باتريك مارست وماركيس جاغر لإلطّالع عىل أفضل السبل
املعتمدة يف االختيار يف التجارب املقارنة ،تم خالله التطرق إىل اآلليات املعتمدة يف عملية
االختيار يف النموذج الفرنيس والتي متثلت يف طرح مجموعة من االسئلة التقييمية عىل
املرتشحني وإعطائهم مهلة للتفكري قبل إرسال إجاباتهم وتنظيم جلسات استامع مبارشة
للمرتشحني ثم إضافة جملة من معايري االختيار املوضوعية والتي مل يتضمنها القانون حتى
تسهل عملية االختيار.
إنتظمت بعد ذلك جلسة عمل مع مكونات املجتمع املدين يوم  2نوفمرب
 2015لإلستامع إىل املقرتحات حول أفضل املامرسات الختيار أعضاء الهيئة .
سعت هذه الجلسة يف البداية إىل تحديد محتوى املعايري الواردة بالنص القانوين بالفصلني
الثالث من قرار فتح باب الرتشحات والسادس من القانون األسايس عدد  43واملتمثلة يف
اإلستقاللية ،النزاهة والحياد .
فت ّم التأكيد عىل أن هذه املعايري تحيل عىل رضورة عدم وجود أي عالقة خضوع أو تبعية مع
السلطات واألشخاص املراقبني ،وإىل عدم ترك أي أثر أو انطباع أن مثل هذا النوع من العالقة
ميكن أن يكون موجودا ،كذلك عىل وجوب التأكد من عدم تلقي أي معلومات منهم ورضورة
النأي عن التجاذبات السياسية وعدم التأثر مبصالح ذات طابع شخيص ،اقتصادي ،سيايس أو
إعالمي
أهم ما خلصت إليه هذه الجلسة من مقرتحات متثل يف أهمية توفر رشط الخربة والكفاءة
واتصالهام مبوضوع التعذيب ،ايضا رضورة توفر رصيد نضايل مهم يف هذا املجال كرشط أسايس
وجب توفره يف األعضاء الذين سيقع عليهم االختيار ،مع التأكيد عىل معايري اإلستقاللية
والنزاهة والحياد والتي نص عليها رصاحة الربوتوكول االختياري ،الرشط الذي اعتربه البعض
من املتدخلني ال يتوفر يف املوظفني العمومني من مختيص حامية الطفولة واألساتذة الجامعيني
بينام رأى البعض االخر عكس ذلك.
يف هذا اإلطار ،تم اقرتاح ايضا إجراء مقابالت مبارشة مع املرتشحني قصد الوقوف عىل مدى
استجابتهم لهذه الرشوط واعتامد سلم تقييمي لرتتيب املرتشحني ،مام جعل اآلراء تنقسم
حول هذا اإلجراء بني مؤيد ال يرى فيه تجاوزا لنص القانون وبني متخوف من أن ميثل هذا
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اإلجراء تجاوزا للرشوط التي حددها القانون ليكون قرار اللجنة بذلك عرضة للطعن ،هذا
ومل يغفل املشاركون عن التأكيد عىل رضورة تجنب االختيار القائم عىل املحاصصة الحزبية
ورضورة نرش القامئة األولية لألشخاص الذين وقع قبول ترشحاتهم من باب احرتام قواعد
الشفافية.
عىل إثر هذه املائدة عقدت اللجنة االنتخابية جلسة يوم  9نوفمرب  2015لضبط رزنامة عملها
الختيار املرتشحني لعضوية الهيئة وللنظر يف مقرتحات ممثيل املنظامت الدولية وجمعيات
املجتمع املدين املقدمة خالل جلسة االستامع ومدى تالؤمها مع مقتضيات القانون املتعلق
بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
يف هذا اإلطار ،أعد رئيس اللجنة عرضا من اجتهاده لتقدميه للجنة تضمن معايري موضوعية
تراعي خصوصيات كل صنف كانت كام ييل:
يف اختيار ممثيل املجتمع املدين
•موضوع تأسيس الجمعية ومدى إلتصاقه مبسألة الوقاية من التعذيب
•التجربة يف زيارة أماكن اإلحتجاز
•املشاركة يف مؤمترات وأنشطة تتمحور حول الوقاية من التعذيب
•األقدميّة يف النشاط صلب املجتمع املدين ومستوى املسؤولية داخل الجمعية
يف اختيار املحامني:
•عالقة القضايا التي بارشها فيها بالتعذيب وضحاياه
•نشاطه الحقوقي ومدى التصاقه مبسألة الوقاية من التعذيب
•النظر يف األقدمية يف املهنة (محامي لدى اإلستئناف /محامي لدى التعقيب) عند
تساوي اإلمكانيات
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يف إختيار االساتذة الجامعيني:
•عالقة كتاباته وأبحاثه مبوضوع الوقاية من التعذيب
•مشاركته يف ملتقيات دولية ومؤمترات تتمحور حول املسألة
•الرتبة العلمية عند تساوي اإلمكانيات
يف اختيار االطباء:
• مشاركاته وكتاباته حول موضوع الوقاية من التعذيب
• نشاطه الحقوقي
• اختصاصه الطبي والتصاقه مبسألة الوقاية من التعذيب
يف اختيار القضاة:
•عالقته باملحاكامت السياسية وقضايا الرأي
• موقفه من قضايا التعذيب
• الخربة يف فنيات التحري
إال أن أعضاء اللجنة رفضوا اإلطالع عىل هذا العرض من حيث األصل مأكدين أن مجرد الخوض
يف ذلك قد يج ّرنا إىل طعون يف عمل اللجنة كام أنها ال تتناسب مع خيار الترسيع يف اإلرساء
الذي حرصت عليه اللجنة.
كام قررت اللجنة بأغلبية الحارضين من أعضائها ،واستجابة لتوصيات ممثيل املجتمع
املدين ،أن يت ّم نرش قامئة املرتشحني املقبولني عىل املوقع اإللكرتوين ملجلس نواب الشعب،
وذلك احرتاما لقواعد الشفافية .كام قررت أن تكون جلستها املقبلة رسية إحرتاما للمعطيات
الشخصية للمرتشحني .وقد تعهدت اللجنة يف هذا الصدد بالحرص عىل تتويج عملها يوم 10
ديسمرب  2015املوافق لذكرى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
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مناخ غير مالئم

تعذر احرتام هذا املوعد وذلك لرتكيز كل هياكل املجلس عىل دراسة ميزانية الدولة لسنة
 2016والتي يستوجب فيها احرتام آجال دستورية للمصادقة عليها .10
لذلك مل يتيرس إجتامع اللجنة إال يوم  21ديسمرب  2015بحضور السيد رئيس مجلس نواب
الشعب وعديد وسائل اإلعالم ،ت ّم خاللها اإلعالن عن االنطالق الرسمي يف اختيار املرتشحني
لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
مرت عملية االختيار مبخاض صعب إستمر أكرث من شهر وقد كان اشرتاط القانون مصادقة3/5
عىل األقل من أعضاء اللجنة عىل األسامء املرتشحة إلحالتها عىل الجلسة العامة سببا يف زيادة
تعقيده ،باإلضافة إىل ظاهرة الغيابات السائدة داخل اللجان عموما واللجان الخاصة تحديدا،
وتزامن هذه الفرتة مع بداية تحوالت عىل مستوى الكتل داخل املجلس وبالتدقيق الكتلة
األكرب التي شهدت إنقساما عمق الظاهرة ،والتأخر يف انطالق الدورة الربملانية الجديدة مبا
يقتضيه من تعديالت ممكنة غىل مستوى تركيبة اللجان ومكاتبها دون أن ننىس أن مكتب
املجلس مل يخصص سوى يوم واحد يف األسبوع لعمل اللجان الخاصة.
فاملناخ عموما مل يكن مالمئا للترسيع يف إرساء الهيئة.
ارتخاء فنفس جديد

رغم انطالق اللجنة يف االختيار يوم  4جانفي  2016يف جلسات مغلقة وتوفقها الختيار  4من
 6رضوريني من األساتذة الجامعيني إال انه تعذر عليها املواصلة بالنسق املربمج لإلعتبارات
التي تم ذكرها سابقا مام حتم مزيدا من تحسيس املجتمع املدين واإلعالم يف تحميل أعضاء
اللجنة مسؤولياتهم توجت بجلسة مفتوحة لإلعالم للبحث يف دوافع ومربرات عدم اإللتزام
بالحضور وإيجاد مخرج للأمزق الذي وضعت فيه اللجنة ،كانت فرصة لتبادل الرأي حول
اآلليات املستوجبة لإلنجاز وتحميل املسؤولية ألعضاء اللجنة حتى التفوت عىل تونس فرصة
إرساء هذه الهيئة4.
 10يُقدَّم مرشوع قانون املالية للمجلس يف أجل أقصاه  15أكتوبر ويصادق عليه يف أجل أقصاه  10ديسمرب» الفصل  66من دستور جانفي
»2014
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كانت هذه الجلسة دافعا لبعث نفس جديد ومزيد اإلحساس باملسؤولية وإدراك الحرص
الشديد للمجتمع املدين عىل الترسيع ،األمر الذي ساهم يف عقد جلسات متتالية انتهت يوم
 9مارس  2016باختيار العدد املطلوب ( 48مرتشحا) لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب يف جميع األصناف (ممثلو منظامت وجمعيات املجتمع املدين املدافعة عن حقوق
اإلنسان ،األساتذة الجامعيون ذوي االختصاص يف املجال االجتامعي ،املختصون يف حامية
الطفولة ،القضاة املتقاعدون ،املحامون ،األطباء).
وعمال باحكام الفصل  7من القانون األسايس عدد  43لسنة  2013املؤرخ يف 21أكتوبر 2013
املتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،فقد توىل رئيس اللجنة االنتخابية يوم  11مارس
 2016إحالة قامئة املرتشحني الذين تم اختيارهم من اللجنة (مرتبة حسب الرتتيب األبجدي)
عىل السيد رئيس مجلس نواب الشعب لعرضها عىل الجلسة العامة للمجلس بغرض اختيار
أعضاء الهيئة وح ّدد لذلك جلسة عامة يوم 29مارس .2016
أثناء الجلسة العامة ،تخلل العملية جدل واسع حول األغلبية املطلوبة وفق مقتضيات القانون
األسايس .هل هي أغلبية مطلقة أم أغلبية الحارضين وذلك يف تأويل الفقرة املضمنة بالفصل
السابع من القانون عدد  43والذي نص عىل ما ييل :
«يحيل رئيس اللجنة عىل الجلسة العامة للمجلس املكلف بالسلطة الترشيعية قامئة مرتبة
يراعى فيها مبدأ التناصف يف االختيار وفق احكام هذا الفصل تتضمن أسامء املرتشحني حسب
الرتتيب األبجدي الختيار أعضاء الهيئة بأغلبية األعضاء بطريق التصويت الرسي عىل األسامء».
انتهت الجلسة بتغليب اعتامد األغلبية املطلقة حرصا عىل توفري املقبولية األرفع ألعضاء
الهيئة املحتملني .
اقتضت العملية اعتامد دورتني لبعض االسامء لتنتهي بالكامل صبيحة  30مارس  2016باإلعالن
الرسمي عن ميالد الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يف اول بلد عريب واعترب اإلنجاز االول
داخل املجلس ألول هيئة يختارها ومثلت الحدث االبرز يف البالد تفاعلت معه غالب وسائل
االعالم وفتحت نقاشات واسعة حول طبيعة هذه الهيئة وإمكانية نجاحها وحول االعضاء
الذين تم اختيارهم واملرتشحني الذين مل يحضوا بالقبول لدى النواب.
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إستخالصات
بقدر ما ساهمت املقاربة التشاركية يف صياغة القانون املتعلق بإرساء الهيئة الوطنية للوقاية
من التعذيب يف توفري مناخ مناسب وعالقة تفاعل ايجايب مع املجتمع املدين يف كل محطات
مسار ارساء الهيئة اىل لحظة االعالن عنها ،بقدر ما مثلت بعض الخيارات بالقانون اشكاال كاد
يحول دون الوصول اىل اختيار اعضاء الهيئة وأهمها :
تعدد االختصاصات وإلزامية متثيليتها بالهيئة دون ترك فسحة للجنة املختصة لالجتهاد امام
نقص محتمل يف الرتشحات يف صنف من االصناف
عدم تفصيل يف الفصل  21حول تفرغ االعضاء واالقتصار عىل الزامية ذلك للرئيس والكاتب
العام فقط دون ضبط وضعية باقي االعضاء واإلمكانات املتاحة.
املعايري املعتمدة الختيار األعضاء مل تكن مضبوطة يف القانون بالتفصيل والتحديد الذي يساعد
عىل االختيار بل اكتفى باشرتاط توفر النزاهة والحياد واالستقاللية.
ال تزال تجربة املجلس الوطني التأسييس مع الطعون املقدمة للمحكمة االدارية عند اختيار
أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تهيمن عىل مداوالت املجلس وتحول دون اجتهاد يف
غياب التفصيل.
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توصيات
بعد النجاح يف اختيار االعضاء يكون من املناسب حسن االستعداد ملوعد تجديد النصف وذلك
بإعداد مرشوع تعديل للقانون يتضمن أساسا :
التدقيق يف الرشوط املطلوبة يف كل صنف وضبط آليات تساعد عىل حسن اختيار االعضاء أو
ترك ذلك للجنة تجتهد يف تحديد سلم للمعايري.
اعادة صياغة الفصل  21املتعلق بالتفرغ ووضعية كامل االعضاء مام يضمن الفاعلية والجدوى
للهيئة.
التدقيق يف االغلبية املطلوبة عند التصويت يف الجلسة العامة [اغلبية االعضاء أو الحضور] مع
تغيري االغلبية املطلوبة عند االختيار يف اللجنة وحرصها يف الحارضين حتى ال يتكرر التعطيل
مبجر غياب البعض يف اللجنة.
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هذا االصدار تم بدعم من املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
املدعومة بدورها من قبل اللجنة األوروبية والكنفدرالية السويرسية
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 .1بيان  11أكتوبر  2013للمنظامت والجمعيات
اعتماد القانون التونسي الذي حيدث اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب يعطي األمل يف مستقبل خال من
التعذيب
تونس  /جنيف 11 ،أكتوبر .2013
اعتمد اجمللس الوطين التأسيسي التونسي ،الذي ميثل الربملان املقؤق  ،مساء أمس  9أكتوبر  2013القانون األساسي املتعلق
باهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .ستقوم اهليئة بزيارات
منتظمة و فجئية إىل مجيع أماكن االحتجاز واحلرمان من احلرية للوقاية من التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة .وبالتايل
فإن تونس تنفذ االلتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليها احلكومة
االنتقالية يف جوان  ،2011مما جعل تونس الدولة الطرف الـ  60يف الربوتوكول.
وبذلك أصبح

تونس أول بلد يف العامل العريب وخامس بلد يف القارة األفريقية أحدث آلية وقائية وطنية مبوجب القانون

الدويل حلقوق اإلنسان.
أحدث هذا القانون األساسي هيئة تتألف من  16عضوًا مستقالً وحمايدًا من متعددي التخصصات ،سينتخبون من قبل اهليئة
التشريعية لوالية واحدة مدهتا سبع سنوات .تضم اهليئة ستة أعضاء من اجملتمع املدين وعضوين من أساتذة اجلامعات
ومتخصص يف جمال محاية الطفل وحماميني وثالثة أطباء وقاضيني متقاعدين.
على اثر هذه الزيارات ،ستقوم اهليئة بتقدمي توصيات لتحسني نظام وظروف االحتجاز كما أهنا ستنظر يف الشكاوي وستحقق
يف حاالت التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة.
مل يتم بعد القضاء على التعذيب يف تونس لذلك تدعو املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية السلطات املعنية لإلسرا لفت
باب الترشحات لعضوية اهليئة.
نظرًا ألمهية هذه اآللية اجلديدة للوقاية ونظرًا إىل العملية التشاركية لصياغة مشرو القانون ونظرًا للوالية الطويلة املدى
نسبيًا ،فإنه من املرغوب ومن املوصي به بشدة أن يتمكن اجملتمع املدين من املشاركة بصفة استشارية أثناء هذه العملية ،مبا يف
ذلك يف طريقة اختيار أعضاء اهليئة.
ستمثل القدرات والصفات الفردية لكل عضو واستقالهلم عن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أو السياسية ومعرفتهم
وخرباهتم الشخصية مكسبًا كبريًا لنجاح اهليئة الوطنية التونسية للوقاية من التعذيب ،اليت يقؤمل أن تعترب منوذجًا و قاطرة جيب
اتباعها يف مجيع أحناء املنطقة.
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ومن املقؤسف أن النقاشات قد جرت دون اجتما مجيع أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي ،لكن من املري أن نتذكر أنه مت تتبع

اتباعها يف مجيع أحناء املنطقة.
ومن املقؤسف أن النقاشات قد جرت دون اجتما مجيع أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي ،لكن من املري أن نتذكر أنه مت تتبع
األعمال التحضريية للقانون من قبل غالبية الكتل الربملانية اليت دعمتها.
وقد مت التفاوض على مشرو القانون بروح وعملية تشاركية شارك فيها خرباء يف حقوق اإلنسان من اجملتمع املدين واحلكومة
باالستناد إىل أفضل املمارسات الدولية.
على الرغم من أن بعض توصيات منظمات حقوق اإلنسان مل تقؤخذ بعني االعتبار ،مبا يف ذلك خماطر إعاقة السري العادي للهيئة
الذي من شأنه أن يقؤدي إىل استعمال املادة  13من القانون ،فإن اجملتمع املدين رحب باعتماد القانون ككل والتزم بضمان أن
تكون اهليئة يف مستوى توقعاته.
أشار ممثلو اجملتمع املدين إىل أن " :أماكن احلرمان من احلرية ليس أماكن للحرمان من احلقوق" وأنه ينبغي معاملة أي شخص،
سواء كان ميلك حريته الكاملة أو حمروم منها ،باحترام لكرامته اإلنسانية.
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 .4قرار رئيس اللجنة املؤرخ يف  13نوفمرب 2013

اﻷواﻣـﺮ واﻟﻘـﺮارات
اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ
ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2013
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
إن رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻔﺮز
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﺪد  6ﻟﺴﻨﺔ 2011
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  16دﻳﺴﻤﺒﺮ  2011اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  43ﻟﺴﻨﺔ  2013اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 21
أﻛﺘﻮﺑﺮ  2013اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  7و 27ﻣﻨﻪ،
وﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻻت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮز ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻗﺮرت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺣﺎل دﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ وﻳﻐﻠﻖ ﻳﻮم 15
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2013
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺳﺎل ﺧﺘﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪ.
ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻟﻔﺼﻞ  2ـ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﻐﻠﻖ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.
ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮف ﻋﺒﺎرة "ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ" ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة "ﻻ ﻳﻔﺘﺢ".
اﻟﻔﺼﻞ  3ـ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  25ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻧﺰﻳﻬﺎ
وﻣﺴﺘﻘﻼ وﻣﺤﺎﻳﺪا ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎت
ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ أو ﺗﻢ ﻋﺰﻟﻪ أو إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف ،وأن ﻻ
ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺮﺷﺢ ،ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﻠﺐ ﺣﺰب
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻨﺤﻞ أو ﻣﻨﺎﺷﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺨﻠﻮع ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺪة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺗﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺐ وال أو ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎم وﻻﻳﺔ أو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻜﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺨﻠﻮع.
ﻋــﺪد 92

اﻟﻔﺼﻞ  4ـ ﻳﺤﺘﻮي ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 1ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻨﺎف :
ـ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )،(www.anc.tn
ـ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )،(www.anc.tn
ـ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )،(www.anc.tn
ـ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ )اﺧﺘﻴﺎري(،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺗﻮﻧﺴﻲ،
ـ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ،
ـ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪد  3أو وﺻﻞ ﻓﻲ اﻹﻳﺪاع ﺷﺮط أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮز،
ـ ﺻﻮرﺗﺎن ﺷﻤﺴﻴﺘﺎن،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ.
 2ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻨﻒ :
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت :
ـ ﺷﻬﺎدة ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ :
ـ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻟﻤﻨﻈﺮة ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ـ ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ :
ـ ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة :
ـ ﺷﻬﺎدة ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺗﻔﻴﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﻃﺒﺎء :
ـ ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻟﻘﻀﺎة :
ـ ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﺑﺎردو ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2013

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  19ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2013

رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺳﻌﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺻﻔﺤـﺔ 3923
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 .5رأي املحكمة االدارية
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 .6قرار فتح األجل اإلضايف  24جويلية 2015

اﻟﺴﻨـﺔ 158

اﻟﺠﻤﻌﺔ  8ﺷﻮال  24 – 1436ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2015
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اﳌﺤـﺘــــﻮى
اﻷواﻣـــﺮ واﻟﻘــﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ

ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻨﺢ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎﻣﺲ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ 1997 .......

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ

ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ  13ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺣﻖ
اﻹﻣﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ 1998 ..........................................................
ﻗﺮارات ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  13ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺣﻖ اﻹﻣﻀﺎء 1999 .

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ 2001 ...........................................................

ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎت ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻠﻞ رﺋﻴﺲ ﺑﺴﻠﻚ ﻣﺤﻠﻠﻲ وﺗﻘﻨﻴﻲ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 2002 .........................................................
ﻗﺮارات ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  13ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺣﻖ اﻹﻣﻀﺎء 2003 ......
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اﻷواﻣـﺮ واﻟﻘـﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ

ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺆرخ
ﻓﻲ  14ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎﻣﺲ ﻟﻘﺒﻮل
اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
إن رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ،
ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  43ﻟﺴﻨﺔ  2013اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 21
أﻛﺘﻮﺑﺮ  2013اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  7ﻣﻨﻪ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 93ﻣﻨﻪ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2013
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  12دﻳﺴﻤﺒﺮ 2013
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2014اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻨﺢ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  16ﻣﺎي  2014اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ
أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺛﺎن ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15أوت  2014اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ
أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  6اﻛﺘﻮﺑﺮ  2014اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ
أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ راﺑﻊ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻋــﺪد 59
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ﻳﻤﻨﺢ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎﻣﺲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻳﻮم  1أوت
 2015وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻳﻮم  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2015ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻐﺎﻳﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  2ـ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﻐﻠﻖ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ،ﺑﺎردو.2000 ،
ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮف ﻋﺒﺎرة "ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ" ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة "ﻻ ﻳﻔﺘﺢ".
اﻟﻔﺼﻞ  3ـ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮاردة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺮارات رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2013و 12دﻳﺴﻤﺒﺮ  2013و 31ﻣﺎرس
 2014و 16ﻣﺎي  2014و 15أوت  2014و 6أﻛﺘﻮﺑﺮ .2014
اﻟﻔﺼﻞ  4ـ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ أن
ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻠﻔﺎت ﺗﺮﺷﺢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺮارات رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق
واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرﺧﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2013و 12دﻳﺴﻤﺒﺮ  2013و31
ﻣﺎرس  2014و 16ﻣﺎي  2014و 15أوت  2014و 6أﻛﺘﻮﺑﺮ
 2014وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻮﻫﺎ
ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ  5ـ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل
اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺳﺎل ﺧﺘﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪ.
اﻟﻔﺼﻞ  6ـ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  25ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻧﺰﻳﻬﺎ
وﻣﺴﺘﻘﻼ وﻣﺤﺎﻳﺪا ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎت
ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ أو ﺗﻢ ﻋﺰﻟﻪ أو إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف ،وأن ﻻ
ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺮﺷﺢ ،ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﻠﺐ ﺣﺰب
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻨﺤﻞ أو ﻣﻨﺎﺷﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺨﻠﻮع ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺪة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺗﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺐ وال أو ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎم وﻻﻳﺔ أو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻜﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺨﻠﻮع.

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  24ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2015

ﺻﻔﺤـﺔ 1997

اﻟﻔﺼﻞ  7ـ ﻳﺤﺘﻮي ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻟﻘﻀﺎة :

 1ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻨﺎف :

ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

ـ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،(www.arp.tn

اﻟﻔﺼﻞ  8ـ ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
ﺑﺎردو ﻓﻲ  14ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2015
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ـ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ

ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،(www.arp.tn
ـ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،(www.arp.tn
ـ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ )اﺧﺘﻴﺎري(،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺗﻮﻧﺴﻲ،
ـ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠـﻰ ﺗـﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣـﺪة ﺛﻼﺛـﺔ
أﺷﻬﺮ،
ــ ـ ﺑﻄـﺎﻗـ ــﺔ ﻋـــﺪد  3أو وﺻـــﻞ ﻓـــﻲ اﻹﻳـــﺪاع ﺷـــﺮط أن ﻳـــﺘﻢ ﺗﻘـــﺪﻳﻢ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮز،

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ  13ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
 2015ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺣﻖ اﻹﻣﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ.
إن اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ،
ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر،

ـ ﺻﻮرﺗﺎن ﺷﻤﺴﻴﺘﺎن،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ.
 2ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻨﻒ :
ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت :
ﺷـﻬﺎدة ﺻــﺎدرة ﻋـﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤــﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺗﺜﺒــﺖ ﺗﺤﻤــﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ :
اﻟــﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ أو اﻟﻤﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻬــﺎ أو اﻟﻤﻨﻈــﺮة ﺑﻬــﺎ واﻟﺘــﻲ ﺗﻔﻴــﺪ
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  112ﻟﺴﻨﺔ  1983اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 12دﻳﺴﻤﺒﺮ  1983اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﻋﻮان
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ
اﻹدارﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد  89ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،2011
وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  384ﻟﺴﻨﺔ  1975اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  17ﺟﻮان
 1975اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻮزراء وﻛﺘﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺣﻖ
اﻹﻣﻀﺎء،
وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  1953ﻟﺴﻨﺔ  1990اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  26ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 1990اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺗﻤﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد  2136ﻟﺴﻨﺔ  2001اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2001
واﻷﻣﺮ ﻋﺪد  2473ﻟﺴﻨﺔ  2012اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  16أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2012

ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.

وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  503ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10ﻣﺎي
 2011اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎرا أول ﻟﺪى
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ،

ﺷﻬﺎدة ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺗﻔﻴﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺤـﺎﻣﻲ ﻟـﻢ

وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  723ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15ﺟﻮان
 2011اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻤﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ،

ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ :
ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة :
ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﻃﺒﺎء :

وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﺪد  1ﻟﺴﻨﺔ  2014اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 31

ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴـﺪ اﻟﺘﺮﺳـﻴﻢ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻸﻃﺒـﺎء ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ﺻﻔﺤــﺔ 1998

دﻳﺴﻤﺒﺮ  2014اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ رﺿﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎج ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺪﻳﻮان
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  24ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2015

ﻋـــﺪد 59
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