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صحفيبيان   

سنة بعد وفاة فٌصل بركات و رشٌد الّشّماخً : 52  

 االفالت من العقاب يتواصل

 

6106أكتوبر  6تونس)تونس( في   

  

ٌّام الّذكرى        لوفاة فٌصل بركات و رشٌد الّشّماخً تحت الّتعذٌب. 52نحًٌ خالل هذه األ

فً  1991ٌن لحزب "حركة الّنهضة" و تعذٌبهما حّتى الموت خالل شهر أكتوبر ٌ  ٌن الّشاّبٌن المنتم  تّم إٌقاف المناضل      

الّتغطٌة على الوفاة حٌث أوردت أّن سبب  لت الّسلطاتالّتابعة للحرس الوطنً بنابل. حاو فتٌشفرقة األبحاث و التّ  مركز

ٌّا. أنّ  وفاة فٌصل كان حادث مرور و باءت جمٌع سبل االنتصاف  القانونٌة التً اّتبعتها  سبب وفاة رشٌد كان قصورا كلو

ٌئا.الٌوم، و على الّرغم من فتح إجراءات قضائٌة جدٌدة، ٌبقى صدور حكم ضّد الجالّدٌن بط العائالت بالفشل.  

عقاب الذي ال ٌزال سائدا فً تونس، حٌث أّنه و ٌُعتبر فٌصل بركات و رشٌد الّشّماخً مثالٌن صارخٌن لإلفالت من ال    

و رشٌد، ٌبقى جالّدوهم دون إدانة. فٌصل سنة على وفاة 52بالّرغم من انقضاء   

ٌّة على      لقاسٌة أو الالإنسانٌة أو و العقوبة اأ المعاملة اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌره من ضروبصادقت الّدولة الّتونس

تحقٌق سرٌع  بإجراءٌام سلطاتها المختصة ق "على أّن الدولة الّطرف ُملزمة بضمان  15نة و التً ٌنّص فصلها المهٌ
من االقالٌم الخاضعة  ونزٌه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بان عمال من أعمال التعذٌب قد ارتكب فً أى

فرد ٌدعى بأنه قد  يتضمن كل دولة طرف أل "أٌضا على أّنه من الواجب أن  11و التً ٌنص فصلها  "لوالٌتها القضائٌة
تنظر هذه  أن اقلٌم ٌخضع لوالٌتها القضائٌة، الحق فً أن ٌرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفً يتعرض للتعذٌب فً أ

"ه السرعة وبنزاهة.السلطات فً حالته على وج  
 

ٌّة و من       العدٌد وتوصٌات 5111 عام منذ بدأتها التً ٌةاتوالمؤسس القانونٌة اإلصالحاتعلى الّرغم من التزاماتها الّدول

حّتى تأخذ العدالة مجراها. كافٌة جهودا اآلن حتى متقدّ  لم ةالتونسٌّ  الدولة فإن، المدنً والمجتمع الدولٌة الهٌئات من  
ٌّة و ما ٌفّسر السّت  التعذٌب لمناهضة المتحدة األمم لجنةهذا ما ٌفّسر عدم تطبٌق أّي من قرارات  بخصوص حاالت فرد

  .5111تسجٌل مئات حاالت تعذٌب مزعومة منذ سنة على الّرغم من  لتهمة تعذٌب أٌضا صدور حكم واحد فقط
 

ٌّة إلى  ٌّة ٌدعون الّدولة الّتونس ٌّة لمناهضة الّتعذٌب و منّظمة العفو الّدول  ولٌةالدّ  بالتزاماتها الوفاءالعائلتان و المنّظمة العالم

 ضروب من وغٌره التعذٌب ضحاٌا تمنع التً ةّتطبٌقٌّ وال ةٌّ اتوالمؤسس القانونٌة العقبات جمٌع إزالة على العمل خالل من

من تتّبع جالّدٌهم و من الحصول على رّد اإلعتبار و الّتعوٌض الّذي ٌستحّقونه. المهٌنة أو الالإنسانٌة أو القاسٌة المعاملة  

.فلتأخذ العدالة مجراها      

 



 

 للمزيد من المعلومات، الّرجاء االتصال ب :

،514.914101، محّمد مزام، المستشار القانونً، المنّظمة العالمّية لمناهضة الّتعذيب     

mm@omct.org    

، 92911550، ، لطفً عّزوزمنّظمة العفو الّدولّية     

  lotfiazzouz@gmail.com    

  

المزيد:لمعرفة   

  : لصالح فٌصل بركات التعذٌب لمناهضة المتحدة األمم لجنةقرار 

http ://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2016/PressRelease/Past/G0040492.pdf 
  

: 5111عندما تكشف العظام سّرها"، منظّمة العفو الّدولٌة، "  

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Stop-Torture/Actualites/Tunisie-justice-doit-etre-

rendue-22-ans-apres-la-mort-sous-la-torture-de-Faysal-Baraket-9618 

 

ٌّة لمناهضة الّتعذٌب  اللتزاماتل التونسً التشرٌع امتثال بالمناصرة لدى مختلف مؤّسسات الّدولة حّتى تضمن  تقوم المنّظمة العالم

.تونسل الموّجهة التعذٌب لمناهضة المتحدة األمم للجنة العامة المالحظات سٌما ال و ولٌةوالدّ  ةالدستورٌّ   

 للمزٌد من المعلومات، الّرجاء االتصال ب:

،522.5192كامً هنري، منّسقة مشروع المناصرة،   

ch@omct.org    
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