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 تونس: عندما تُضعف مكافحة اإلرهاب دولة القانون وتُدّمر الكرامة االنسانيّة
 بيان صحفي

ادر اليوم ،المنظ مة العالمي ة لمناهضة التعذيب دق  ت - 2019ديسمبر  11تونس في   ،في تقريرها الص 
الت ابعة لوزارة اإلداري ة لتدابير المراقبة الخاضعين المصن فين و حول مصير عديد الت ونسيين ناقوس الخطر
اربالد اخلي ة وال اعتباطية تدابير  – اكون مصن فت"أن . مكافحة اإلرهاب ةفي إطار سياس اتة للحري  ض 

رة هو تقرير يحل ل عبر حاالت ملموسة، اعتباطي   "المراقبة اإلداري ة في تونس ة هذه الت دابير واالثار المدم 
  ل  من يخضع لها.التي تتركها عند ك

ما يتم  مناقشته هنا هو ليس وفقا لجيرالد ستابروك، األمين العام  للمنظ مة العالمي ة لمناهضة الت عذيب "
حماية الد ولة الت ونسي ة لمواطنيها من العملي ات اإلرهابي ة الت ي تمس  أهم  قيم حقوق اإلنسان، وإن ما ضرورة 

فلنكن واضحين: ة بالت عس ف؟ مشوبهل أن  هذه الحماية تحترم القانون أم أن ها  طريقة تطبيق هاته الحماية.
زال ي القمعي   نظام المراقبة  ."كما أظهرت التجربة مراًرا وتكراًرا العنيف،تطرف ال   بتغذية د  األمن بل يهد    عز 

لعشرين منتفعا من برنامج سند للمساعدة القانوني ة واالجتماعي ة والنفسي ة  تجاربالت قرير على  هذا يعتمد
 والت ابع للمنظ مة العالمي ة لمناهضة الت عذيب في تونس. والطب ية لضحايا الت عذيب وسوء المعاملة 

عشرات اآلالف من التونسيين الذين على  ف رضتة عشرون شخًصا ترمز قصصهم إلى سياسة قمعي  
يشترك الض حايا  .باسم مكافحة اإلرهاب لسنوات،العتداءات تعسفية على حقوقهم األساسية ضوا تعر  

يتهم في أن هم مصن فون بسبب خطورتهم المزعومة العشرون  بمعالم وفي أن هم خاضعون لتدابير تحد  من حر 
 حدود زمني ة. وأدوافع بدون غير واضحة، بدون أسس قانوني ة و

على و هال الخاضعين األشخاص على رةالمدم    اإلدارية المراقبة آثار تدابير يبي ن "مصن فا تكون ان"
 من تطبيقه ويتم   ينطق به أحد ي لمذ  ال الحكم" قبيل من المراقبة تدابير عتبرت   أحدهم، يوضح فكما عائالتهم،

رة والصدمات والعزلة والطالق الوظيفة فقدان ولعل   ،"الجميع قبل  والقلق ولألبناء للوالدين المتكر 
 .االثار هاته أبرز من هي واالكتئاب

 ومتزعزعة هش ة وضعي ات في أنفسهم يجدون الذين األشخاص من اآلالف ربما بل والمئات العشرات يوجد
 وبلغ بحقوقهم، وتمت عهم بمواطنتهم األشخاص هؤالء إحساس عدم مرحلة تجاوز األمر أن   فالحال. يوم كل
... العيش أستطيع لن أنني من يتأكدون إنهم". المجتمع في وجودهم أحقي ة وبعدم إنساني تهم بعدم احساسهم حد  
 ".شأعي أعد لم فعال انني بل

ائي ة الن فسي ة  تعتبر  هاته" أن   ،منذ ست  سنوات ، والت ي ترافق منتفعي برنامج سندإسماعيل بن ريماألخص 
د أن ها ذلك واالجتماعي النفسي على المستوى المقاييس لكل فقدانا تمث ل التدابير  فضيي   حقيقي ا تهميشا تول 

 للمجتمع وبالنسبة المصن فين لألشخاص بالنسبة بالخطيرة وصفت   اجتماعي ة قطيعة الى الحاالت أغلب في
 ".ككل  
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 اإلدارية المراقبة تدابير أنواع مختلف مرة ألول التقرير هذا ستعرضي جمعها، تم   التي الشهادات على بناءً 
 كالتحر   حرية تقييد يتجاوز التدابير هذه أن  تطبيق مالحظته تتم   مالعل  و ،األشخاص لها يتعرض التي

 .العقاب من االفالت يحميها أمني ة مضايقات شكل اتخاد حد   الى ويصل

هذه القيود الت ي تحد  "أن   نظ مة العالمي ة لمناهضة الت عذيباألستاذ المختار الط ريفي نائب رئيس الم يذك رو
ي ة  تتعارضاعتباطية  قيود إن ها .فورية قضائية رقابة ودون قانوني أساس دونو متناسبة غيرهي  من الحر 

 تنفيذ عن فوراً  الكف   إلى الداخلية وزارة تدعو ". كما يضيف أن  المنظ مة "الدولي والقانون الدستور مع
اب ومجلس الحكومة على يجب أن ه تؤك دعانوا منها. كما  الذين ألولئك تعويضات وتقديم التدابير ههات  نو 
 للحقوق احتراما وذلك ،تأخير دون هذه اإلداري ة قبةارمال بتدابير المحيط القانوني اإلطار إصالح عبالش  

 ".للتونسيين األساسية

 

التعذيب  الوقاية منغير حكومية وغير ربحية تعمل من أجل  جمعي ة ( هيOMCTالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب )
مة م مكتب المنظ  من جميع أنحاء العالم. يقد   جمعياتي شريك 200شبكة تضم أكثر من  في ومكافحة اإلفالت من العقاب

ة بحمالت مناصر كما يقوم ياتمباشرة لضحايا التعذيب والعنف المؤسسالمساعدة الالعالمية لمناهضة التعذيب في تونس 
هة  .الش ريكة الجمعياتوفضاًل عن الدعم الفني للمؤسسات  عين،والمشر  صانعي القرار ل موج 

 

 :للمزيد من المعلومات يُرجى االتّصال ب

 nt@omct.org، 98746593نجالء الط البي، مديرة برنامج سند، 

 hl@omct.org، 56118943 هيلين لوجاي، مديرة قانوني ة،


