
  2022أكتوبر   31تونس في 

يان   ب

امس   فريق فوجئ  التعذيب    األحد  لمناهضة  العالمية  و مجموعة من    – المنظمة  تونس  مكتب 

الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات المنتسبني.ات للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني 

السجون"   السينمائية في  "أيام قرطاج  افتتاح  نحو  لالنطالق  المخصص  تجمعهم.ن في مكان  بعد 

م بمنعهم.ن  بأوذنة  المدني  اإلذن بالسجن  يمنحوا  لم  بأنهم.ن  اعالمهم.ن  اىل  إضافة  الحضور  ن 

السجون   المربمجة في  العروض  الذهاب إىل مختلف أماكن  الحدث وال  او تغطية هذا  بالمشاركة 

 . لأليام الموالية

جمعت كل المتدخلني و الرشكاء و    2022أكتوبر    17ندوة صحفية رسمية يوم    يأتي هذا المنع بعد

لثماني دورات   تونس  عمل متواصل  التعذيب في  لمناهضة  العالمية  المنظمة  متتالية ينب مكتب 

بالرشاكة مع أيام قرطاج السينمائية والهيئة العامة للسجون واإلصالح و وسائل االعالم الوطنية و 

بالسجون   إىل الثقافة وبناء صلة بني عالم  الدولية من أجل تسهيل وصول المودعني والمودعات 

مع  خاصة  المشاركة  من  والمودعات  المودعني  آالف  يمكن  ما  وهو  الخارجي  والعالم  السجن 

استمرار هذا التعاون عىل مدار السنة من خالل إرشاك السجناء في األنشطة الثقافية المتنوعة في 

 المؤسسات السجنية. 

 :  عن لمجتمع المدني الموقعةو عىل هذا األساس تعلم منظمات و جمعيات ا

  للحق في الوصول للمعلومة و العمل الحقوقي تنديدها بهذه الممارسات المتسلطة و الضاربة    -

 و حرية العمل الصحفي 

مطالبتها وزيرة العدل ليىل جفال بتقديم تفسري واضح لما حدث و تطلبها بالرتاجع الفوري عن هذا  - 

 القرار 

بان االعمال الرقابية عىل المؤسسات السجنية و االصالحية و الرشاكات  سلطة االرشاف  لتذكريها  -

نسنة العقوبة السجنية و ضمان الحق في الثقافة  أمن اجل      مع المجتمع المدني الوطين و الدويل

االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغريه من رضوب و اإلصالح و إعادة االدماج يأتي في صميم  

بة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة و بروتكولها االختياري المصادق عليه من  المعاملة أو العقو

 قبل الدولة التونسية 

 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني 

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان  



 االتحاد العام التونيس للشغل

 الجامعة العامة االعالم 

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  

 دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة  

 اتحاد أصحاب الشهادات المعطلني عن العمل 

 المنتدى التونيس للحقوق االقتصادية و االجتماعية 

 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب  

 منظمة البوصلة 

 جمعية لينا بن مهىن

 ختالف جمعية تفعيل الحق في اال

 جمعية بييت  

 منظمة مساواة 

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  

 منظمة محامون بال حدود 

 منظمة انرتناشونال الرت 

 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 

 جمعية أصوات نساء  

 جمعية الشارع فن  

 المرصد التونيس الماكن االحتجاز

 جمعية بنا لإلعالم والتنمية

 جمعية الكرامة للحقوق والحريات 

 جمعية تكّلم من أجل حرية التعبري واالبداع 

 موقع الكتيبة اإلعالمي  

 متوسطية للحقوق -األورو

 الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية 

 التحالف التونيس للكرامة ورد االعتبار 

 جمعية رؤية حرة 

 الجمعية التونسية للصحة اإليجابية



 واطنون الجنوب جمعية الراقصون الم

 نسا  -مرصد

 جمعية نشاز 

 جمعية المرأة و المواطنة 

 جمعية جسور المواطنة

 اللجنة من اجل احرتام الحريات وحقوق االنسان في تونس 

 توحيدة بالشيخ   وعةمجم

 جمعية موجودين 

 فيدرالية التونسيني من أجل مواطنة الضفتني 

 الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات 

 حركة المواطنني التونسيني في فرنسا 

 أرتميس لحماية الحقوق والحريات 

 تونس  –جمعية  المفكرة القانونية 

 العامل التونيس  –جمعية برسبكتيف 

 منظمة سوليدار تونس 

 تونس -الجمعية التونسية لمكافحة السيدا واألمراض المنقولة جنسيا 

 تونس   أخصائيون نفسانيون العالم

 الدولية لمساندة المساجني السياسينيالجمعية 

 يت عيمج

 


