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( مرااكز سند للتوجيیهھ االقانوني وو ااالجتماعي اافتتاحح )االكافف وو سيیديي بوززيید في  	  

  
 
 

ااتجاهه في إإططارر االعمل على مزيید تفعيیل ددوورر االمنظماتت االحقوقيیة في تونس وو االمساهھھھمة في ددفع مسارر االعداالة ااالنتقاليیة في 
ووفق ما تضمنهھ االموااثيیق االدووليیة وو االقواانيین االوططنيیة, سعت كل من   تحقيیق االعداالة وو ترسيیخ قيیم االموااططنة وو حقوقق ااإلنسانن

االمنظمة االتونسيیة لمناهھھھضة االتعذيیب وو االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب إإلى إإررساء مشرووعع يیندررجج ضمن أأعمالل مناهھھھضة 
وو ووضع ااألسس االعمليیة للقطع نهھائيیا مع مثل   لة وو االتصديي لسيیاسة ااإلفالتت من االعقاببمختلف أأشكالل االتعذيیب وو سوء االمعام

.هھھھذهه ااالنتهھاكاتت كما يیرمي هھھھذاا االمشرووعع إإلى تقديیم االعونن االالززمم لضحايیا االتعذيیب وو سوء االمعاملة وو لذوويیهھم سوااء في ما  
يیتعلق  يیتمثل االمشرووعع في مركزيي مساعدةة بالتوجيیهھ وو االدعم االقانوني أأوو بالمساعدةة ااالجتماعيیة وو االصحيیة وو   يیشرفف  

عليیهھما ناشطونن  متدرربونن وو شبكة من االمحاميین االمتعاوونيین تغطي   .كامل جهھاتت االبالدد  مد االمركزاانن في نشاططهھما توو يیع 
على االتنسيیق االمتوااصل مع مختلف االمنظماتت وو االجمعيیاتت االناشطة في هھھھذاا االمجالل مع االسعي إإلى ااالستفاددةة كلما أأمكن ذذلك 

اتت االمصالح االعموميیة ذذااتت االصلة.من خدم  
في وواليیتي االكافف وو سيیديي بوززيید تحت تسميیة (مرااكز سند  2013وو قد اانطلقت هھھھذهه االمرااكز في االعمل فعليیا منذ ماررسس 

للتوجيیهھ االقانوني وو ااالجتماعي).  
بوززيید على االتواالي وو لمزيید االتعريیف بنشاطط مركزيي سند نظمت االمنظمتانن االمؤسستانن اافتتاحا ررسميیا في االكافف وو سيیديي 

بإشراافف من ررئاستي االمنظمتيین االتونسيیة وو االعالميیة وو بحضورر عديید االجمعيیاتت االوططنيیة وو  2013سبتمبر  19وو 18يیومي 
.االجهھويیة وو عددد من نشطاء االمجتمع االمدني وو حقوقق ااإلنسانن وو بعض االضحايیا  

وو لدىى مشارركتهھ في اافتتاحح مركز "سند" بالكافف شددد االسيید جيیراالد شتابرووكك   , االكاتب االعامم للمنظمة االدووليیة لمناهھھھضة  
أأيي تحولل دديیمقرااططي ال يیمكنهھ أأنن"نعلم علم االيیقيین  أأننااالتعذيیب على  ,لوحدهه,  أأنن يیضع حداا لمماررسة   االتعذيیب   , وو اانن  

مناهھھھضة االتعذيیب وو االتصديي لإلفالتت من االعقابب يیستوجب االمدااوومة وو ططولل االنفس  ."  
االتعذيیب يیجب اانن يیأخذ بعيین ااالعتبارر أأووال متطلباتت االضحايیا وو حاجيیاتهھمعمل مناهھھھضة  إإنناالسيید شتابرووكك " أأكدكما   , وواانن  

خاررجج االعاصمة إإلىيیتوسع ضرووررةة   ."  
وو عبر االمذكورر أأخيیراا عن "سعاددةة االمنظمة االدووليیة لمناهھھھضة االتعذيیب بالعمل معا مع مختلف االفاعليین من االمجتمع االمدني  

من حقوقهھمباتجاهه تحقيیق حلمنا االمشتركك بتمكيین االضحايیا   ..."  
.كما نبهھ إإلى ضرووررةة توخي االيیقظة االداائمة وو ااالستعداادد االمستمر لتقديیم االمساعدةة لمن يیحتاجهھا  

وو أأكد ممثل االمنظمة االتونسيیة لمناهھھھضة االتعذيیب من جهھتهھ على أأنن "مماررسة االتعذيیب ما تزاالل تمثل االيیومم ظظاهھھھرةة حقيیقيیة ال 
يیمكن االتغاضي عنهھا." وو اانهھ  جميیعا أأنن نعمل على تحسيین فرصص االتقاضي االمتاحة للضحايیا بما يیمكنهھم "من االمحتم عليینا  

ووهھھھو ما يیعني أأنن نظل مجنديین باستمراارر لتقديیم االتوجيیهھ االفعالل وو االمساعدةة االناجعة لكل ...من حقوقهھم وو يیحل االعدلل لفائدتهھم
من يیحتاجهھا  ."  
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