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اعتماد القانون التونسي الذي يحدث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يعطي األمل في مستقبل خال من التعذيب
تونس  /جنيف 11 ،أكتوبر .2013

اعتمد اجمللس الوطين التأسيسي التونسي ،الذي ميثل الربملان املؤقت ،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 صادقت عليها احلكومة االنتقالية يف جوان  ،2011مما
جعل تونس الدولة الطرف الـ  60يف الربوتوكول.
وبذلك أصبحت تونس أول بلد يف العامل العريب وخامس بلد يف القارة األفريقية أحدث آلية وقائية وطنية مبوجب القانون الدويل حلقوق
اإلنسان.
عضوا مستقالً وحمايداً من متعددي التخصصات ،سينتخبون من قبل اهليئة
أحدث هذا القانون األساسي هيئة تتألف من ً 16
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 القض اء على التعذيب يف تونس لذلك تدعو املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية السلطات املعنية لإلسراع لفتح باب
الرتشحات لعضوية اهليئة.
نظراً ألمهية هذه اآللية اجلديدة للوقاية ونظراً إىل العملية التشاركية لصياغة مشروع القانون ونظراً للوالية الطويلة املدى نسبياً ،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 مكسباً كبرياً لنجاح اهليئة الوطنية التونسية للوقاية من التعذيب ،اليت يؤمل أن تعترب منوذجاً و قاطرة جيب اتباعها يف مجيع
أحناء املنطقة.

ومن املؤسف أن النقاشات قد جرت دون اجتماع مجيع أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي ،لكن من املريح أن نتذكر أنه مت تتبع األعمال
التحضريية للقانون من قبل غالبية الكتل الربملانية اليت دعمتها.
وقد مت التفاوض على مشروع 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 تؤخذ بعني االعتبار ،مبا يف ذلك خماطر إعاقة السري العادي للهيئة الذي
من شأنه أن يؤدي 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 ليست أماكن للحرمان من احلقوق" وأنه ينبغي معاملة أي شخص ،سواء
كان ميلك حريته الكاملة أو حمروم منها ،باحرتام لكرامته اإلنسانية.
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