
           
 
 
 
 

 

 صحفيبالغ 

  2020أفريل  30تونس في 

 

مركز الحتجاز املهاجرين مشكال  هوأّن مركز الوردّية  يبرز الواقععلى الرغم من تسميته الرسمية بصفته مركزا "لإليواء والتوجيه"، 

 وضعه القانوني. على مستوى اللبس املسّجل جّراء طبيعته القانونية من حيث بذلك غموضا 

 ،19كوفيد  واملتزامنة مع جائحةن مؤخرا في صفوف املهاجرين املحتجزيالواقعة  االحتجاجات املنظمات املوقعة عن قلقها إزاء تعرب

 مراسلة توجيهتم عليه، و بناء  هذا املركز وأساسه القانوني.ب االحتفاظمن السلطات املختصة بشأن طبيعة كما تطالب بتوضيحات 

 .2020أفريل  28بتاريخ  للقضاء،واملجلس األعلى  إلى الحكومة التونسيةرسمية 

ا للمعلومات التي تم  تتغير هذه  حيث ،العشراتيفوق  املذكور  باملركزمن املهاجرين عدد املحتجزين  ّتضح اني، توثيقهاوفقً

م من على الرغوذلك  ،من جهة أخرى  املركزوالوافدين الجدد على من جهة املفرج عنهم  عدد األشخاص بحسبباستمرار اإلحصائية 

 . 19-املخاطر الصحية املرتبطة بأزمة كوفيد

من  هان لكذالقانوني الحتجازهم.  لسندم لاالت وجهلهم ،جنسية أجنبيةل حملهمفي  املحتجزينجميع  يتمثل العامل املشترك بين

 ة.عقوبة جزائيمن اجل آخرون توّرط ، في حين إقامة رخصةعدم حصولهم على مركز الوردية هو بعض املهاجرين في  أسباب احتجاز

 .بحاالت احتفاظأو  ،باحتجاز إداري  تعلقتسواء  لإلجراءات السالبة للحرية،القانوني  االساس توضيح يتوّجب وعليه

بشأن عدة مخاوف  ونقص املعلومات املقدمة للمحتجزين حول وضعيتهم القانونية يثير إن الغموض الذي يحيط بمركز الوردية

 .مواجهة حاالت احتجاز تعسفي بصفة ممنهجة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات دستور الجمهورية التونسية وإلتزاماتها الدولية

 من السلطات املعنية اط ،بناء على ما تقدم
ً
از املهاجرين إلحتج سند القانونيللبشكل عاجل  اتوضيحلبت املنظمات املوقعة رسميا

 . كما دعت املنظمات السلطقانوني سندأي من خلّوه إذا ثبت  االحتجازلهذا  وضع حدباتخاذ التدابير الالزمة لو  بمركز الوردية

  شرعية هذه االحتجازات.  الفعالة بشأنفورية و ال قابتهار ممارسة القضائية إلى 

من األزمة الصحية الناجمة عن  هذه الفترةظل عاجلة خاصة في و  سريعةمعالجة للمهاجرين املحتجزين  يستوجب الوضع الصعب

 الخطر الصحي أكبر بالفعل في مراكز االعتقال حيث ال يمكن فرض رقابة فعالة كما في الخارج ، ذلك أن19انتشار وباء كوفيد

ويزداد هذا الوضع خطورة باستمرار  الصحّية،بخصوص احترام اإلجراءات الوقائية كاحترام املسافة االجتماعية أو وضع الحواجز 

لتوضيح اإلطار القانوني لهذا املركز والوضعية القانونية للمهاجرين املحتجزين امللّحة وهو ما يفّسر الحاجة  وصول املحتجزين الجدد

  به.



 

 املنظمات والجمعيات املوقعة: 

  املنتدى التونس ي للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

  املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب 

  حدودمنظمة محامون بال 

  منظمة تونس أرض اللجوء 

  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 

  جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 

  جمعية بيتي 

 اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق اإلنسان في تونس 

 جمعية املواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين 

 اواةدمج الجمعية التونسية للعدالة واملس 

  الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 

 " الحوم ? جمعيةBy" 

 جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية 
 
 
 
 
 

  االتصال:للتواصل يرجى 

  التعذيبالسيدة هيلين لوجي عن المنظمة العالمية لمناهضة:  hl@omct.org /  56 11 89 +216 

  واالجتماعيةاالقتصادية  للحقوق التونسيالسيد رمضان بن عمر عن المنتدى: romdhane@ftdes.net 

/+216 97 89 09 79  

  حدودمون بال السيدة زينب مروقي عن منظمة محا   : zmrouki@asf.be  /216 29 08 43 04+ 
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