ن
ر ن
خطية لحقوق اإلنسان لمواجهة تحركات إحتجاجية مواطنية.
حسي :إنتهاكات
بوليس يف منطقة سيدي
عنف
ر
ي
إىل ى
مت؟
ن
األخية بمنطقة
تونس يف  10جوان  ،2021تعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها الشديد إزاء األحداث
ر
ر
المسياب صارت ظاهرة مبعثا للقلق ر ن
رن
الميايد ،حيث أن خطورتها
حسي جراء وفاة شاب .إن حاالت الموت
سيدي
تستوجب ردة فعل آنية وفورية من قبل السلطات لوضع حد لمثل هذه الممارسات.
وفقا لعديد الوسائل اإلعالمية ،فإن وكيل الجمهورية بالمحكمة اإلبتدائية بتونس ِ 2أذن بفتح تحقيق لتوضيح مالبسات
ن
المعن .وإذ ترحب المنظمة بفتح التحقيق فإنها تطلب مع ذلك من وكيل الجمهورية أن يكفل عدم استبعاد
وفاة الشاب
ي
ن
ر
المشاركة األساسية ألرسة المتوف .ذلك أن برنامج المساعدة المبارسة "سند" قد وثق عديد الحاالت أين تم فتح تحقيق
ر
كثيا ما يفرسه قضاة التحقيق
حول الموت المسياب إستنادا عىل الفصل  31من مجلة اإلجراءات الجزائية وهو فصل ر
ن
بكونه يأذن لهم بمنع أرسة المتوف من الوصول إىل ملف التحقيق .وعادة ما تستمر هذه التحقيقات لسنوات ،دون إبالغ
الوالدين بالتقدم المحرز ،أو ر
حن باألسباب الرسمية لوفاة إبنهما.
ر
القضائ مكفول
المسياب ن يف إبالغهم وتمكينهم من التدخل ن يف مختلف مراحل البحث
إن حق أقارب ضحايا الموت
ي
المعايي الدولية المتعلقة بالحق ن يف االنتصاف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان مثل التعذيب وسوء المعاملة.
بموجب
ر
ن
ر
بسي البحث حن يتمكنوا من تقديم المالحظات والطلبات إىل وكيل الجمهورية
ينبغ إبقاء أقارب الضحية عىل علم ر
ولذلك ي
ن
وقاض التحقيق.
ي
ن
رن
حسي
المتوف ن يف سيدي
تطالب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلط القضائية المعنية بضمان حق عائلة الشاب
ن يف إبالغها بأرسع ما يمكن بالظروف المحيطة بوفاته .كما تطالب بضمان حقهم ن يف التدخل ن يف البحث للمساهمة ن يف كشف
الحقيقة وذلك وفقا ر ن
لالليامات الدولية للدولة التونسية.

االجتماع الذي يظهر فيه شاب قاصر عاري الجسم
هذا وقد بلغ المنظمة الفيديو المتداول عىل وسائل التواصل
ي
يتعرض للضرب والسحل من قبل أعوان حاملين للسالح بزي مدني مصاحبين بوحدة أمن متنقلة .هذا العنف
الغير مقبول يجب أن يكون محل تحقيق سريع وجدي يتم على إثره إصدار عقوبات نموذجية صادرة عن
القضاء وعن التفقدية العامة بوزارة الداخلية و عىل هذا التحقيق أن يكون ناجعا ال سيما أن الفيديو المتداول يكشف
ه سوء معاملة ال يمكن أن تكون محل أي تيير .وتبعا لذلك
بوضوح عن هوية
مرتكن الجرم و أن االنتهاكات المرتكبة ي
ي

تدعو المنظمة إلى حماية الشخص الذي مكن من توثيق االعتداء وقام بنشرالفيديو عبر وسائل التواصل
االجتماعي

لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال ب :
• أسامة بوعجيلة مكلف بالمنارصة والحمالت بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ob@omct.org/ 27842197 :
رن
لوج المديرة القانونية بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيبhl@omct.org / 98746566 :
هيلي
•
ي

