
 

 

ّ
 
؟"ّوتساندّتفكيكّآلةّاإلفالتّمنّالعقابّّّست ّ للتصديّللعنفجمعياتّمحليةّتلتحقّبحملةّ"إىلّمتى  

ى
 المؤسسات

  

ي 
 
ي إطار حملتها الهادفة لتسليط الضوء عىل إشكالية االفالت من العقاب والحاجة الماسة إلرساء العدالة  2021جوان   4تونس ف

 
، ف

ي المناطق الداخلية    مشاري    ع  6الديمقراطية التونسية الناشئة، تدعم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  لكونهما أبرز تحديات  
 
ف

ي هذه المناطق  أين تتمي     واألحياء المهمشة
 
ام الحقوق األساسية  بالتفاعالت بي   قوات األمن والمواطني   ف سلوكيات ال تحفظ احير

ك مما يغذي دوائر      العنف. وقواعد العيش المشير

ه ال يزال معتمدا لغايات عقاب
ّ
 أن

ّ
ي كان عليها قبل الثورة إّل

عذيب اليوم لم يعد ممنهجا بالّصفة التر
ّ
 استخدام الت

ّ
ية  عىل الّرغم من أن

حايا دون محاسبة  إزاء
ّ
التعذيب وسوء المعاملة غالبا بالبطء وقلة استعجال النظر"حيث    ،تذكر  عديد الض  تتمي   مقاضاة جرائم 

رغم انها جريمة ال تسقط بالتقادم وتعتير انتهاكا صارخا لحقوق االنسان يستوجب فتح تحقيق فوري  إىل عدم إجتهاد القضاة   إضافة

ي آجال معقولة"
ي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة    محايد لضمان محاكمة عادلة ف 

بحسب ما يؤكده األستاذ مختار الطريف 

ي هذا اإلطار، يمكن الت .التعذيب
ي ال يمكن  ا مسار  أكيد بأنف 

لوصول اىل العقوبة والتعويض عىل هذه الجرائم يبفر مليئا بالعقبات التر

ي اغلب االحيان. 
 تجاوزها ف 

ي محتشما ويسوده الغموض.   فإن زد عىل ذلك 
الخطاب الرسمي حول حظر التعذيب، اضافة اىل مراجعة السياسة الجنائية العامة، بفر

ي خطاباتهم، ويختارون عبارات "حالة شاذة" و "ترصف منفرد"، وهو ما يعزز  حيث يعمد ممثلو  
الدولة اىل تنسيب ظاهرة التعذيب ف 

ة للتحركات اإلحتجاجية المنعقدة   ولعل أبرز مثال عىل ذلك هو "اآللية المؤسساتية" لإلفالت من العقاب.  اإلستجابة القمعية األخي 

ة للثورة التونس دة بالتهميشية و بمناسبة الذكرى العاشر
ّ
االقتصادي والسياسي إضافة إىل إستهداف العديد من المدافعي   عن    المند

 .حقوق اإلنسان، وال سيما نشطاء مجتمع الميم

ي هذا السياق، و 
ي  ف 

؟" بالتعاون   2021منذ إنطالقها خالل شهر جانف  ية األوىل للثورة التونسية، عملت حملة "إىل متر بمناسبة العشر

ورة الملحة  مع عدة مبادرا  ي والرص 
ي حول مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتر

ت مواطنية وجمعياتية إىل تحسيس الرأي العام الوطت 

ي والوكالة السويشية   لمكافحة اإلفالت من العقاب. وعليه، تسىع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من خالل دعم اإلتحاد األوروتر

ي  للتنمية والتعاون الدوىلي إىل المساهم
ي الحد من إنتهاكات المؤسسات العمومية لحقوق اإلنسان من خالل تقديم دعم ماىلي وتقت 

ة ف 

ي المناطق الداخلية واألحياء المهمشة لخوض مبادرات وساطة ومنارصة تشاركية تجاه مؤسسات الدولة  
لستة جمعيات محلية ف 

ي  التصدي " بهدف  والمواطني   باستخدام أساليب مبتكرة
ي ف 
 "  .المهمشة  واألحياء المناطق الداخلية للعنف المؤسساتر

المبادرات  استمرارية  دعم  عزمها  تؤكد  يكة  الشر والمنظمات  التعذيب  لمناهضة  العالمية  المنظمة  ي   إن 
ف  النظر  إعادة  إىل  الداعية 

ي ومكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب  خاللمن    اإلنسانيةوالحفاظ عىل الكرامة    األمنية سياسات الحوكمة  
 .التصدي للعنف المؤسساتر

ف بدعوتكم لحضور النقطة اإلعالمية حول تقديم المشاري    ع المزمع إنجازها وذلك يوم الجمعة   ل    4وعليه فإنها تتشر   ولدن ڤجوان بي  

ة صباحا.   توليب المشتل بتونس بداية من الساعة العاشر
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