
 

 

 

 

 

 أسبوع التحرك لحماية حقوق اإلنسان

ي  
 
 2021ديسمبر    8تونس ف

 

 

ي تونس هذه السنة بالذكرى ال . بعد مرور    73تحي  ي و اجتماعي
ي ضل عدم استقرار سياسي ومؤسسات 

 
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ف

لكرامة   حافضة  قانون  دولة  نحو  المرور  لضمان  عميقة  هيكلية  إصالحات  أية  األفق  عن  تغيب  الثورة،  اندالع  عىل  عاما  عشر  إحدى 

/نات. وتتواصل إنتهاكات حقوق اإلنسان مغلفة باإلفالت  ي تغذية آفة التعذيب.   المواطني  
 
 من العقاب ف

الخصومات   بفعل  المتآكلة  والتنفيذية  يعية  التشر السلطات  لشلل  نتيجة  اإلصالحية  السياسية  اإلرادة  بغياب  ة  األخب  ية  العشر اتسمت 

مطالب اإلجتماعية  السياسية. قدم هذا السياق حاضنة مالئمة لتعميم الفساد و ترك الطريق مفتوحة أمام إجابة أمنية ممنهجة تقابل ال

ي هذه األحيان تواصل تدهور الوضعية االقتصادية واالجتماعية. 
 
.يات. ف عية للتونسيي    الشر

ي جويلية  
، يوم 117وإلغاء العمل بأجزاء أساسية من الدستور مع اعتماد المنشور الرئاسي عدد    2021كما مثل إرساء حالة اإلستثناء ف 

ي تعزيز عدم    22
، عوامل ساهمت ف  البوليسي مع غياب عدالة ناجزة  سبتمبر وضوح الرؤية السياسية. من جهة أخرى يتواصل العنف 

ي وحدها تمثل  
ي ظل غياب المحاسبة واإلصالحات الحقيقية لقطاع األمن الي 

إلنصاف الضحايا الذين يزداد عددهم.هن يوما بعد يوم. ف 

ي عانت منها لعقود  الضمانات الجدية لعدم تكرار االنتهاكات تبق  تونس معّرضة لتهديد  
محدق بعودة الممارسات القمعية الجسيمة الي 

 عدة. 

لمناهضة   العالمية  المنظمة  د 
ّ
تجد العقاب،  من  واإلفالت  ي 

المؤسسات  العنف  ضد  اس  كمب  ي 
المدت  للمجتمع  المحوري  بالدور  وعيا 

الكونية لحقوق   المبادئ  المطلق عىل دعم  كائها حرصها  يكة مع   اإلنسان. التعذيب إىل جانب شر الشر الجمعيات  الصدد، تنظم  ي هذا 
ف 

ي تتمحور حول    14و  9مساهمة برنامج سند لمرافقة الضحايا سلسلة من األنشطة المزمع تنظيمها بي   أيام  
ي 
ّ
ي كامل تونس وال

ديسمبر ف 

ي 
ي جانق 

ي تم إطالقها ف 
؟" الي  ي واإلفالت من العقاب من خالل حملة "إىل مي 

. مناهضة العنف المؤسسات  ي
  الماض 

مجة:    األنشطة والفعاليات المبر

:  10و  9 •   والمرافقة؛ اإلستقبال لخدمات مفتوحة أبواب والمساواة:  للعدالة  التونسية الجمعية  دمج ديسمبر

، نبيل الشهيد منظمة • ي
 الشهيد  ذكرى إحياء اإلنتقالية:  العدالة إئتالف اإلنسان، لحقوق  السامية المفوضية ووفاء،  ذكرى بركات 

ي  نبيل
  تذكاري؛ نصب وإقامة بركات 

• 10  :   ؛5 عدد للقانون تبسيطية فيديوهات نشر  صفاقس:  إفريقية، ديسمبر

• 11  : ي  المجتمع لفائدة  اإلنتقالية  للعدالة تبسيطي  دليل كتابة ورشة  للمواطنة  التونسية الرابطة ديسمبر
  الكاف؛ بوالية المدت 

• 11  : ي  تحالف إحداث الكريب:  شباب صوت ديسمبر
؛  لوحات 4 وإنجاز البوليسية ات ء اإلعتدا  لمكافحة محىلي  مدت  ي

  غرافيي 

• 11  : بية الثقافة  جمعية  ديسمبر البولي والعنف اإلنسان حقوق حول سينا  إبن الشباب بدار نقاش ورشة  المواطنة:  عىل والب 

  الشعبية؛ باألحياء سي 

• 12  : ، دوار أحياء لشباب اإلنسان وحقوق التعذيب حول  تحسيس ورشة الحوار:  مشح جمعية  ديسمبر  حي  التضامن،  هيشر

؛ وسيدي الليل واد هالل،    حسي  

• 12  : ي  المجتمع دور بسوسة:  أوالدنا  جمعية  ديسمبر
ي  واإلعالم المدت 

الد  الهيئات مع التواصل خالل من األمن قطاع إصالح ف 

  المستقلة؛  ستورية

• 13  : ي  مهاجرين مع جمعي  لنقاش عمل مجموعة  أرتيميس:  ديسمبر   لجوء؛ وطالير

• 14  : :  الباسقات، ديسمبر ي
ّ

ي  لوحة تدشي    ڤبىل
 اإلنسان.  وحقوق البوليسي  العنف حول تحسيسي  نشاط وتنفيذ ڤرافيي 

:   2021، 2020تقديم تقرير برنامج سند لسنة  • ي
التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تحت عنوان العنف المؤّسسات 

؟   إىل مي 

 



 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء اإلتصال ب: 

ي < : الكريب شباب صوت •  aza1951@hotmail.fr / 613 215 92 نعيمة الغرتر

   / wessimhamzaoui11@gmail.com50801600 وسيم حمزاوي <  التونسية أوالدنا:  جمعية ال •

ي < : للمواطنة التونسية الرابطة •
  selim.bahri@hotmail.fr / 270 315 50 سلم الغريات 

  ob@omct.org / 197 842 27 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب < أسامة بوعجيلة :  •

بية  الثقافة جمعية  •  29 417 086 : سارة خاذي <المواطنة عىل والب 

  28 526 594 يشى فرج < : جمعية الباسقات  •
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