
 بيان مساندة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 

 

ته الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بخصوص منع وتعطيل عمل فريق    2021ديسمبر  19بتاري    خ  Inpt عىل إثر البيان الذي نشر

ن عروس ليلة السبت   ي   2021ديسمبر  18الهيئة الذي توجه إىل مقر فرقة البحث ببر
بهدف التقصي حول وضعية اإليقافات الت 

الموقعة أسفله عن استنكارها ورفضها لهاته الممارسات   والجمعياتتعرب المنظمات   بورقيبة،تمت مساء السبت بشارع الحبيب  

يرها  ي ال يمكن تبر
 .الت 

 

ب لدور الهيئات المستقلة والدستورية للدولة   وعليه، يهم المنظمات الممضية أن تؤكد عىل خطورة هذه السابقة لما فيها من ضن

ي للهيئة الرامي للتأكد من خلو أماكن االحتجاز من ممارسة   التونسية خاصة وأن هذه الزيارة تندرج
ي الفجت 

ضمن العمل االستقصائ 

ها من المعامالت   .أو المهينة ،الالإنسانية  القاسية، او العقوبات أو  ، والممارساتالتعذيب وغبر

وتهديدا لدولة القانون  تؤكد المنظمات الممضية عىل أن التضييق عىل عمل الهيئات المستقلة وتهميش دورها يعد مساسا 

 والحريات 

ن المنظمة لعمل هذه الهيئات ولدستور   .2014وانتهاكا صارخا لمقتضيات القوانبر

ن للقانون الذين تعمدوا تعطيل عمل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب   والجمعيات تتمسك المنظمات  الممضية بتتبع المخالفبر

ة أن هذا التعدي يندرج ضمن سلسلة م ي ال تزال اىل اليوم معززة لسياسة اإلفالت من  معتبر
ن التجاوزات االمنية المتكررة والت 

 .العقاب

 

 :الممضية  والشخصيات  والجمعياتالمنظمات  

 Ligue Tunisienne des Droits de l'Hommeالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان .1

 Avocats Sans Frontières  حدود منظمة محامون بال   .2

 Forum Tunisien pour les Droits Économiques (FTDES) المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  .3

et Sociaux 

 Al Bawsala منظمة بوصلة  .4

 Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)  المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب  .5

 Organisation Contre la Torture en Tunisie (OCTT) المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب .6

 No Peace Without Justiceمنظمة ال سالم دون عدالة .7

 المرصد التونسي ألماكن االحتجاز  .8

 جمعية الكرامة   .9

 الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية  .10

 ة ورد االعتبارالتحالف التونسي للكرام .11

ي االختالف .12
 Association pour Activer le Droit à la Différence (ADD) -جمعية تفعيل الحق فن

 Vigilance pour la Démocratie et l'Etat Civique- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية .13

ي  .14
 Association Beity- جمعية بيت 

ام ال . .15 ي تونسلجنة احب 
 Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de حريات وحقوق اإلنسان فن

l'Homme en Tunisie 

ي للدفاع عن مدنية الدولة  . .16
 المرصد الوطتن

  DAMJ Association Tunisienne pour la justice et l’égalitéاة و مسا عدالة وال ية لل ونس ة التيعمج الج مد .17

ا   .18 الفرديةالجمعية  الحريات  عن  للدفاع   Association Tunisienne de Défense des Libertés لتونسية 

Individuelles 

 Association Shamsجمعية شمس .19

20. We love Bizerte 

21. Assocation Tunisienne de Prévention Positive (ATP+) 



 Le Groupe Tawhida Ben Cheikh  مجموعة توحيدة بن الشيخ  .22

23.  Association Tahadi 

 L'initiative Mawjoudin pour l'égalité مبادرة موجودين للمساواة .24

25. Association calam 

26. Association Merset pour la citoyenneté et la tolérance 

ن  .27 بالضفتبر والهجرة  والثقافات  والتنمية  المواطنة   ,l’association Citoyenneté ( C.D.C.M.I.R) جمعية 

Développement, Cultures & Migrations Des Deux Rives 

 Legal Agenda تونس   -المفكرة القانونية  .28

 Psychologues du monde – Tunisie تونس- أخصائيون نفسانيون العالم .29

ي : ذكرى ووفاء  .30
كائ   منظمة شهيد الحرية نبيل البر

 ار جمعية العدالة ورد االعتب .31

 الجمعية التونسية لإلنصاف والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية  .32

الجامعية .33 القيم  عن  للدفاع  التونسية   Association Tunisienne de Défense des Valeurs الجمعية 

Universitaires  ATDVU 

ي   .34
ن
 L'Association Tunisienne de l'Action Culturelle ATACالجمعية التونسية للحراك الثقاف

 Aswat Nisa أصوات نساء .35

36. L’institut Danois Contre la Torture-DIGNITY 

 اإلئتالف التونسي إللغاء عقوبة اإلعدام  .37

 الجمعية التونسية لألمم المتحدة  .38

 Le réseau EuroMed Droits  ية للحقوقاالورومتوسط .39

40. Association Nachaz -Dissonances 

ي  .41
 القاضية والحقوقية روضة قرافن

ن السابق حمدة معمر .42   المناضل والسجبر


