
 

ي  
 
 ، 2020جوان  26تونس ف

ي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة مع ضحايا التعذيب  
 2020جوان    26بالغ صحف 

 

ي تونس اليوم العالمي لمساندة مع ضحايا التعذيب  . ككل عام، يحي   الوقت للتقييم  2020جوان  26مثلها مثل بقية دول العالم، تحي 

ي مكافحة التعذيب واإلفالت من العقابمع العدالة االنتقالية كمؤشر رئيسي  
 
 .إلرادة الدولة ف

ي الموقعة أدناه عائالت  
ئ منظمات المجتمع المدن  ي هذا الصدد، تهي 

 
ء. ف من المؤكد أن مسار العدالة االنتقالية يتقدم ولو بنسق بطي

ي   نشر  بمناسبة الضحايا ومختلف المدافعات والمدافعي   عن حقوق االنسان ومسار العدالة االنتقالية 
 
تقرير هيئة الحقيقة والكرامة ف

يتم الكشف   المتخصصة؛تتبع جلسات االستماع بعضها البعض أمام الغرف  ذلك،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. باإلضافة إىل 

. لكن العوائق اإلجرائية والسياسية ال تزا  ل تعوق المحاكمات  عن الحقيقة تدريجيا من خالل شهادة الضحايا والشهود وأحيانا المتهمي  

ي تونس اليوم  
 
ة، ذلك أنه لم يصدر أي حكم حيى اآلن. كما هو الحال مع العدالة االنتقالية، فإن تقييم ظاهرة التعذيب ف بصفة كبي 

ا 
ً
مما يعكس عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاكمة   العقابحيث يستمر العنف المؤسسي ويستمر معه اإلفالت من  متباين أيض

 تعذيب وسوء المعاملة. جرائم ال 

ي هذا السياق المثي  للقلق، ليمثل فرصة للمنظمات الموقعة  
وعليه، يندرج اإلحتفال باليوم العالمي لمساندة مع ضحايا التعذيب ف 

ء عىل الحاجة الملحة لدعم العدالة  ي
  ألن:   االنتقالية،للتأكيد قبل كل شر

د  إعـادة الحقـوق إلـى الضحايـا يعنـي إعـادة الحقـوق إلـى الشـعب التونسـي وتاريخـه بأسـره، ألنـه ال يمكـن بنـاء مسـتقبل أي ّ بلـ ✓

 مـن العقـاب   واإلفالتعلـى أسـاس النسـيان 

اف ✓ ورية  باألخطاء االعيى وط الض  ر للضحايا هي من الشر   !حقيق المصالحةلت  واألكيدةوتحديد المسؤوليات وجير الض 

فهـم طبيعـة انتهـاكات الماضـي يسـاهم فـي أخـذ التدابيـر التـي تضمـن عـدم تكرارهـا ويسـاعد علـى طـي صفحـة الماضـّي وفتـح   ✓

 !صفحـة جديـدة أخـرى يـدون فيهـا: لـن يتكـرر هـذا فـي المسـتقبل أبـدا 

 

 التعذيب: مع ضحايا  العالمي لمساندة برنامج المجتمع المدني الخاص باليوم

ة رمزية يوم   • جوان بداية من الساعة التاسعة صباحا حيث سيكون التجمع من أمام قض العدالة بباب بنات لتنطلق    26مسي 

ي إتجاه الموقع السابق لسجن 
ة ف  بحقوق اإلنسان   المكلف الحكومة لدى رئيس الوزير بمشاركة أفريل 9المسي 

ي الهمامي الهيئات الدستورية والمجتمع  مع والعالقة
، السيد العياش  ي

  المدن 

ي لحقوق اإلنسان" جائزة لينا "اإلعالن عن  •
  10جوان، عىل الساعة  26من قبل الجمعية التونسية لألمم المتحدة.  بن مهن 

 أفريل.  9صباحا من أمام السجن السابق  

ة صباحا  جوان بداية م  25... أوضاع صعيبة" يوم ء"حبس النسا  تقرير تحت عنوان ندوة صحفية لتقديم  • ن الساعة العاشر

 بمقر المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 

نامج سند لسنة  • ي الجديد للمنظمة العالمية لمناهضة   26. يوم 2019عرض التقرير السنوي لير
ون  جوان عىل الموقع اإللكيى

 .التعذيب

 العالمية لمناهضة التعذيب.  نشر قاعدة البيانات القانونية من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمنظمة  •

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب واإلئتالف التونسي إللغاء عقوبة اإلعدام بشارع   نصب خيمة تحسيسية من قبل •

 .جوان 26الحبيب بورڤيبة، يوم  

اكة  الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب  من تنظيم ورشة تفكي   • الشبكة األورومتوسطية للحقوق و المعهد الدنماركي   مع  بالشر

ي للتحوالت الديمقراطية حول  المعهد لمناهضة التعذيب و "وثائق و معطيات   الدنماركي لحقوق اإلنسان و مركز الكواكير



ضوء القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية   عىل  ات الشخصيةبي   النفاذ إىل المعلومة وحماية المعطي المحروم من الحرية  

ة  2020جوان  26 يوم  .من التعذيب " ل الموفنبيك بالبحي   بي  
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